


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРОНІКА ЛЕВКО 
 

 

 

КОНЦЕРТ ЯК МИСТЕЦЬКЕ ЯВИЩЕ 

В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ 

ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

Монографія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2021 



 2 

УДК 78.091:008+7.011.2 (477)18/20 

   Л 373 

 

Рецензенти: 
 

Зосім Ольга Леонідівна, доктор мистецтвознавства, професор, 
професор кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Яковлев Олександр Вікторович, доктор культурології, професор, 
ректор Київської муніципальної академії естрадного та циркового 
мистецтв 

Швець Наталія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України 
імені П. І. Чайковського 

 
Рекомендовано до друку Вченою радою 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
(протокол №5 від 30.11.2021) 

 

Левко Вероніка 
Л 373 Концерт як мистецьке явище в культурному просторі України 
другої половини ХІХ – початку ХХІ століття. Київ: НАКККіМ, 2021. 
152 с.  
 

ISBN 978-617-7300-97-6 
 

У монографії здійснено розгляд концерту як чинника культурно-
мистецького життя у системі соціокультурних відносин та окреслено 
зовнішні і внутрішні зв’язки концерту як мистецької акції із 
соціокультурним середовищем. Систематизовано відомості щодо значення 
діяльності музичних товариств, державних та громадських музично-
концертних організацій, закладів освіти в концертному житті України 
другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Висвітлено нові тенденції у 
концертній діяльності України кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Для музикознавців, істориків, культурологів, а також для широкого 
кола читачів, які цікавляться історією українського музичного мистецтва. 

 
УДК 78.091:008+7.011.2 (477) 18/20 

 
 
ISBN 978-617-7300-97-6   © Вероніка Левко, 2021 



 3 

ЗМІСТ 

 

 

ПЕРЕДМОВА ...............................................................................................  4 

 

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ 

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕРТУ В КОНТЕКСТІ 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ .........................  6 

 

Теоретичні питання дослідження концерту 

як культурно-мистецької акції ..............................................................  6 

Історичні етапи розвитку концерту ...................................................  35 

 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ 

КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ .............  56 

 

Діяльність музичних організацій другої половини ХІХ ст. 

як початковий етап становлення концертного життя ......................  56 

Функції музичних організацій у розвитку 

концертної складової культурно-мистецького життя 

України першої половини ХХ ст. .......................................................  62 

Концерт у діяльності мистецьких освітніх закладів 

України в першій половині ХХ ст. .....................................................  81 

Концертний репертуар як відображення 

соціокультурних процесів ...................................................................  87 

 

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ –  

НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ ............................................................  97 

 

Концертна діяльність мистецьких освітніх закладів ........................  97 

Діяльність музично-концертних організацій 

та громадських мистецьких об’єднань ............................................  105 

Новітні тенденції концертного життя 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. ..............................................................  118 

 

ПІСЛЯМОВА ...........................................................................................  129 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................  134 



 4 

ПЕРЕДМОВА 

 

Концерт як культурно-мистецька акція, що з кінця ХVІІ ст. став 

однією із провідних форм 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. 

У монографії висвітлено еволюційні процеси та охарактеризовано 

історичні форми концерту як сценічної форми функціонування мистецтва 
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у контексті культурно-мистецького життя України ХХ – початку ХХІ ст. 

Послідовно розкриваються такі питання: обґрунтування теоретико-

методологічних засад дослідження концерту як сценічної форми 

функціонування мистецтва; визначення місця музичних організацій у 

концертному житті України першої половини ХХ ст.; характеристика 

діяльності державних та громадських музично-концертних організацій 

України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; окреслення ролі 

мистецьких освітніх закладів у концертному житті України; висвітлення 

нових тенденцій у концертній діяльності кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Концерт як культурно-мистецький феномен неодноразово був 

предметом дослідження науковців, серед яких важливими є праці 

Н. Бєлявіної, Є. Дукова, О. Зінькевич, С. Клітіна, І. Ковшарь, С. Лащенко, 

Н. Лівої, В. Мартинова, М. Мельник, К. Шамаєвої та ін. Однак роль 

концерту як важливого чинника культурно-мистецького життя України 

спеціально не розглядалася. У монографії автором здійснено комплексне 

дослідження концерту у контексті культурно-мистецького життя України 

ХХ – початку ХХІ ст., зокрема систематизовано відомості щодо діяльності 

музичних товариств, державних та громадських музично-концертних 

організацій, освітніх закладів ХХ – початку ХХІ ст.; висвітлено нові 

тенденції у концертній діяльності України кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Теоретичне значення має характеристика концерту як чинника культурно-

мистецького життя у системі соціокультурних відносин та окреслення 

зовнішніх та внутрішніх зв’язків концерту як мистецької акції із 

соціокультурним середовищем. 

Монографія базується на широкій джерельній базі: автором 

опрацьовано матеріали фондів Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського, Центрального державного архіву-музею літератури 

і мистецтва України, газетну та журнальну періодику, 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)). Завдяки використанню різноманітних 

оригінальних джерел та міцному теоретико-методологічному підґрунтю 

висновки автора є обгрунтованими та достовірними. 

Складаю слова подяки рецензентам монографії – доктору 

мистецтвознавства, професору О. Л. Зосім, доктору культурології, 

професору О. В. Яковлеву, кандидату мистецтвознавства Н. О. Швець за 

цінні поради та пропозиції. Висловлюю слова вдячності ректору 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктору 

філософії, професору В. Г. Чернецю, доктору мистецтвознавства, 

професору В. Д. Шульгіній, доктору мистецтвознавства, професору 

М. Ю. Ржевській за підтримку моїх наукових ідей. 
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНІ 

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕРТУ В КОНТЕКСТІ 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ 

 

Теоретичні питання дослідження концерту 

як культурно-мистецької акції 

 

Концерт як форма публічної презентації музики є однією з 

провідних форм культурно-мистецького життя. Починаючи з XVIII ст., 

коли концерт остаточно ствердився як особливий вид презентації музики, 

важко уявити культурне середовище без активної концертної діяльності, 

яка включає, окрім власне концертів, і організаційну складову, і критику, і 

рекламу, які є невід’ємними складовими концертного життя.  

Попри численні розвідки, у яких прямо чи дотично розглядається 

концерт як форма музичної діяльності, на сьогоднішній день залишаються 

невисвітленими багато теоретичних та історичних аспектів концерту як 

специфічної форми діяльності, у тому числі як явища української 

художньої культури. Аналіз історико-культурної та мистецтвознавчої 

літератури підтвердив відсутність вичерпних комплексних досліджень 

еволюції цієї форми музичного життя в українському культурному 

просторі. 

Здійснений в роботі розгляд концерту як форми публічної 

презентації музичних та інших мистецьких творів в широкому 

соціокультурному контексті зумовив необхідність звернутися до кола 

питань, пов’язаних із категоріями музичного життя й – ширше – 

культурно-мистецького життя суспільства. 

Зазначимо, що у сучасній науці важливе місце посідають 

дослідження, де соціокультурний компонент музичного мистецтва стає 

ключовим для його вивчення. При цьому більшість робіт, починаючи з 

1970-х рр. користуються терміном «музичне життя». Коротко окреслимо, 

яким є наповнення змісту цього терміну в радянському та українському 

музикознавстві. Як зазначає А. Сохор, музичне життя суспільства є 

замкнутим комунікаційним ланцюгом або «соціокультурним циклом», до 

якого входять, по-перше, музичний твір, репрезентований композитором 

та виконавцем, по-друге, елементи музичної свідомості суспільства 

(погляди, смаки, норми, ідеали), які формуються у слухацькому, 

виконавському, музикознавчому середовищі, по-третє, музична мова 

творів та жанровий «код» [184, с. 177–179]. 

Нас цікавить передусім друга складова соціокультурного циклу, бо, 

на нашу думку, саме вона інспірувала появу концерту як специфічної 

форми репрезентації музики (а пізніше й інших видів мистецтв), 
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композиторська практика та критика лише відповідали на запити 

суспільства. Як слушно зазначає А. Сохор, між блоками соціокультурного 

циклу є зворотній зв’язок: на творчість композиторів, яка є первинною у 

соціокультурному ланцюгу, впливає і суспільство, і виконавці. Цей вплив 

більш очевидний у фольклорі і побутовій музиці, проте він є й у музиці 

академічній. Дослідник відзначає, що суспільство «впливає на 

композиторську творчість двома шляхами: безпосередньо – своєю 

ідеологією і психологією, самим життєвим матеріалом як об'єктом 

художнього відображення, і опосередковано – через умови 

функціонування музики … історична дійсність впливає на музику не 

тільки через світогляд її творців, але й іншим шляхом – створюючи певні 

умови суспільного використання музики» [184, с. 184–186]. 

Соціокультурну складову має враховувати композитор: наприклад, 

виконавців, які презентуватимуть його музику, обстановку, у якій 

виконуватиметься музика, у тому числі й акустичну складову [184, с. 191]. 

Окрім того, композитор має враховувати, окрім психологічних, 

соціологічні чинники – особливості сприйняття різних категорій слухачів, 

їхні смаки, що пов’язано із особливостями виховання у відповідному 

соціальному середовищі [184, с. 196]. 

Комунікаційний ланцюг музичного життя, особливо той, що 

стосується концертної діяльності, також повинен враховувати специфіку 

музичного виконавства, бо слухачі «філармонічного концерту не тільки 

сприймають ідеї та емоції, які висловлює виконавець, вони самі 

випромінюють “струми”, які не може не відчути чуйний музикант на сцені 

або естраді. Будь-який виконавець добре знає, якою мірою успіх його 

виступу залежить від того, чи йдуть до нього із залу ці “струми”, чи 

викликає його виконання співчутливий відгук і зустрічну хвилю емоцій з 

боку аудиторії» [184, с. 198–199]. 

Окрім того, що виконавець і зала безпосередньо взаємодіють під час 

самого виступу, їхня комунікація продовжується поза часом виступу, 

оскільки він враховує характер публіки, перед якою виступатиме, а 

репертуар часто залежить не від особистих смаків виконавця, а суспільних 

запитів [184, с. 199]. 

У роботі В. Фоміна «Музичне життя як проблема теоретичного 

музикознавства» [193] розмежовано поняття «музична культура» і 

«музичне життя». Згідно думки дослідника, перше є поняттям статичним, 

а друге – динамічним, і ці два компоненти є діалектично взаємопов’язані в 

понятті «музична дійсність». Зазначимо, що дослідник використовує 

поняття «життя» як буття музики у соціокультурному просторі, як його 

«жива» частина. Дане твердження автора є цілком слушним, і ми 

використовуємо поняття «музичне життя», розуміючи його як прояв 

«живого» функціонування музики в соціокультурному просторі. 
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Щодо змістовного наповнення поняття «музичне життя», то його ми 

можемо окреслити, базуючись на численних роботах дослідників, що 

вивчали українську культуру в її регіональному аспекті. Сьогодні 

мистецтвознавці та культурологи, розглядаючи музичну культуру регіонів 

України, обирають у своїй роботі дефініцію «музичне життя», при цьому 

кожен з них змістовно наповнює її по-своєму, відповідно до культурних 

пріоритетів свого регіону та досліджуваного періоду. П. Шиманський у 

своїй роботі «Музичне життя Волині 20–30-х років ХХ століття» [224] 

розглядає наступні компоненти музичного життя: музичну діяльність 

товариств, установ, організацій, концертно-театральне життя, 

композиторську творчість, публіцистику. В. Мітлицька у дисертації 

«Музичне життя Катеринославщини середини ХІХ – початку ХХ століть» 

[139] як компоненти музичного життя регіону виділяє музичну освіту, 

концертно-виконавське життя, музично-театральне життя міста. Т. Росул у 

своєму дисертаційному дослідженні «Музичне життя Закарпаття 20–30-х 

рр. ХХ століття» [176] аналізує концертно-театральне життя, музичну 

освіту, музичну фольклористику та композиторську творчість регіону. 

У роботі Л. Романюка «Музичне життя Станіславова другої 

половини ХІХ – першої третини ХХ століття» [175] висвітлено діяльність 

культурно-просвітницьких та музичних товариств, охарактеризовано 

музичну освіту та музично-театральне життя міста. Т. Бурдейна-Публіка у 

дисертації «Становлення і розвиток професійних форм музичного життя 

Вінниччини як складової культури Подільського краю» [37] виділяє 

основні форми – освіту, концертну діяльність, театральне життя. 

Дослідниця акцентує увагу у роботі передусім на музичному виконавстві і 

розглядає діяльність місцевої філармонії як центр музичного життя 

регіону. І. Глібовицький у роботі «Музичне життя Буковини XIX – 

початку XX століття як прояв полікультурного середовища» [47] 

висвітлює діяльність музичних товариств і організацій, характеризує 

процес становлення музичного виховання і освіти, розвиток концертного 

життя та видавничої справи. О. Якимчук, характеризуючи музичне життя 

Луганщини у роботі «Становлення музичного життя Луганщини першої 

половини XX століття» [229], виділяє такі його аспекти – музичну освіту, 

концертно-виконавське життя, у тому числі діяльність філармонії, 

музично-театральне життя. У дослідженні О. Стебельської «Музичне 

життя Тернопільщини другої половини XX – початку XXI століття: 

регіональні мистецько-освітні аспекти» [186] авторкою розглянуто 

аматорське та професійне виконавство та музичну освіту. О. Стебельська, 

на відміну від багатьох дослідників, які більше описують, ніж визначають 

зміст поняття «музичне життя», подає своє тлумачення музичного життя 

регіону, визначаючи його як комплексну систему суспільно-музичної 

комунікації компонентів, до яких відносяться аматорське та професійне 
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музичне мистецтво, музична освіта, що функціонують у контексті 

культуротворчих процесів [186, с. 23–24]. 

Усі дослідники у своїх роботах як важливу частину музичного життя 

виділяють концертно-музичну діяльність. Окрім того, вони також 

вказують на зв’язок освіти, функціонування товариств та громадських 

організацій з концертною діяльністю у контексті музичного життя, 

підкреслюють роль філармоній у організації концертної діяльності. У 

роботах українських авторів вже закладено міцне підґрунтя вивчення 

концерту як провідної форми музичного життя у її зв’язках з діяльністю 

мистецьких організацій, концертних установ та освітніх закладів. 

Зазначимо, що термін «музичне життя», яким послуговуються 

музикознавці, на нашу думку, недостатньо точно розкриває смислове 

наповнення явища. Так, концерт – це передусім явище музичне, однак 

сьогодні він, окрім музики, включає і літературний, і перформативно-

видовищний компоненти. Отже, концерт – це складова не лише музичного, 

а й мистецького життя. Враховуючи те, що, окрім мистецького елементу, 

концерт входить у систему художньої культури, де вагомими є складові, не 

пов’язані з власне мистецькою діяльністю, але важливими для 

функціонування у соціокультурному просторі. До соціокультурних 

компонентів відносяться зокрема сприйняття мистецтва слухачами, 

культурна політика держави, суспільний запит та мистецькі смаки, 

мистецький менеджмент тощо. Отже, щодо концерту доцільно говорити, 

що він є не частиною музичного життя, а частиною культурно-

мистецького життя. Це стає особливо актуальним на переломі 

тисячоліть, у контексті трансформації форм концерту, де зростає роль 

видовищності та синтезу мистецтв. 

У спробі визначити поняття «культурно-мистецьке життя» 

відштовхнемося від тлумачення «художнього життя», що належить 

Є. Дукову, згідно з яким під художнім життям розуміють сферу, де 

соціальний об’єкт створює і сприймає художні цінності, здійснює 

діяльність по розповсюдженню продуктів художньої культури 

(мистецьких творів, мистецтвознавчих та критичних праць, предметів 

художньої творчості); сюди ж входять процеси організації творчості, 

функціонування закладів культури, освітніх закладів, творчих спілок, кіно 

та преси [61]. 

Отже, під культурно-мистецьким життям розумітимемо 

середовище продукування, розповсюдження та сприйняття мистецьких 

творів, інших продуктів художньої культури, що вміщує також пов’язані 

з цією діяльністю соціальні інститути. 

Важливою методологічною складовою роботи стали праці історико-

культурного та естетичного спрямування: роботи С. Безклубенка [10; 12], 

М. Кагана [72; 73], В. Сохора [183; 184], В. Фоміна [193; 194] та ін., у яких 
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сформовано положення щодо соціокультурної складової розвитку 

музичного мистецтва. У цих дослідженнях сформульовано методологічні 

засади вивчення художньої (і музичної зокрема) культури, що 

розглядається як важлива частина функціонування соціуму. 

Також вагому роль у вивченні концерту у культурно-мистецькому 

житті мають праці, присвячені важливій складовій як публіка. У цьому 

контексті важливими є праці Є. Дукова [59], Ю. Капустіна [75; 76], 

М. Хрєнова [199], В. Цуккермана [205], у яких підіймаються питання 

взаємодії музиканта-виконавця та публіки в контексті комунікації. 

Культурно-мистецьке життя України в ХХ – на початку ХХІ ст. 

розгорталося в річищі бурхливих соціокультурних процесів, що 

стосувалися усіх сфер функціонування суспільства – від політичної до 

власне мистецької. Для визначення головних хронологічних меж 

культурно-мистецьких процесів скористаємося періодизацією, 

запропонованою наприкінці 1990-х рр. М. Ржевською щодо музичної 

складової цих процесів [159; 168] (зауважимо, що подібні підходи 

паралельно формувалися в інших галузях українського 

мистецтвознавства). 

Дослідниця зазначає, що для характеристики кожного історичного 

періоду, який нею трактується як «хронологічно визначений відтинок 

музично-культурного процесу, що якісно відрізняється від попереднього 

та наступного та є полем реалізації у часі певної культурної парадигми, 

динамічним втіленням конкретної моделі культури» треба враховувати 

«характер та направленість динамічних процесів всередині кожного з них» 

[168, с. 98]. 

У роботах М.  Ржевської музично-культурний процес України у 

ХХ ст. постає як чергування трьох станів музичної культури: активного – 

пасивного – активного, де кожен етап охоплює приблизно по одній 

третині ХХ ст. Перший період характеризується злетом, національним 

самоутвердженням культури, що проявилося зокрема у формуванні 

національної композиторської школи європейського зразка. У другому 

періоді – 1930–1950-ті рр. – ми спостерігаємо гальмування розвитку 

національної культури, яке проявилося у протистоянні і одночасно 

взаємодії «офіційної» і «катакомбної» культури [159, с. 70]. Другий період 

є періодом культурного застою і характеризується моностильовим 

принципом у музичному мистецтві. Третій період повертається до 

загальних тенденцій першого, що знаменується звільненням прямої 

залежності музики від політики, однак не повною мірою, що проявляється 

у поєднанні основних рис першого (активного) і другого (інерційного) 

періоду. Цей період характеризується стильовим плюралізмом (на рівні 

різних індивідуальних стилів) та стильовим синтезом (на рівні 

конкретного композиторського стилю) [159, с. 100]. 
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Дана періодизація дозволяє більш точно зрозуміти логіку 

розгортання історико-культурного процесу в його проєкції на музичне 

мистецтво. Пропонуючи свою періодизацію розвитку музичної культури 

України ХХ ст., М. Ржевська зазначає, що обов’язково слід враховувати 

той факт, що кожен період немає чітко вираженого початку й кінця, а, 

отже, існують перехідні періоди, у яких поступово набирають ваги риси та 

процеси, що поки є периферійними, але вже невдовзі стануть провідними 

[168, с. 99]. Також треба усвідомлювати, що попри те, що ці процеси 

відбувалися паралельно як у Наддніпрянській Україні, так і Галичині, 

однак все ж таки у розвитку східноукраїнської та західноукраїнської 

культури була й суттєва різниця, і головним річищем розвитку української 

музичної культури була Наддніпрянщина [159, с. 68]. 

При всій складності й динамічності процесів, що розгорталися в 

Україні впродовж означеного періоду, концерт є однією з констант, що 

була і дотепер залишається важливим чинником духовного життя 

суспільства. 

Проблеми функціонування й розвитку концерту як складової 

культурно-мистецького життя містяться як у теоретичній, так в 

історичній площинах. Відзначимо праці, у яких окреслено теоретичні 

аспекти дослідження концерту як виду художньої діяльності. Зазначимо, 

що праць, присвячених концерту, у радянському музикознавстві було 

чимало, проте більшість з них розглядали концерт як жанр, хоча й 

пов’язували ці два поняття – концерт як жанр і концерт як форма 

репрезентації музики. Так, Б. Асаф’єв у своїх працях [4; 5] заклав 

підвалини у дослідженні концерту і концертування як діалогічного 

способу взаємодії у музиці; його положення розвивалися у дослідників 

наступних поколінь (див., наприклад, роботу теоретичного характеру 

Н. Ахмедходжаєвої [6]). Концерту як виду музичної репрезентації 

пощастило менше, і його дослідження почалися вже на межі 1990-х рр. 

Серед праць, які заклали теоретичні засади дослідження концерту, стала 

дисертаційна робота та монографія Є. Дукова [56; 57], де вчений 

розкриває питання ґенези концертної діяльності в Європі, починаючи з 

Античності, характеризує соціокультурні умови становлення концертної 

діяльності у XVII – XVIII ст. та її розвиток у XIX ст. Відмічаючи 

розмаїття сучасних концертних форм, Є. Дуков вказує, що усі вони 

базуються на двох основних типах концерту – філармонічному та 

естрадному. На сьогоднішній день праця Є. Дукова на пострадянському 

просторі є однією з найбільш фундаментальних та змістовних. Окрім 

теоретичних питань, дослідник звертає увагу і на сучасну концертну 

практику: на сьогоднішній день дослідником опубліковано розвідки, 

присвячені проблемним питанням сучасного концертного життя, зокрема 
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концертному ринку [54; 60], сучасному стану філармонічної діяльності в 

Росії [58] тощо. 

Цікаві спостереження щодо концертного життя є у роботі 

В. Мартинова [124]. Композитор і музикознавець розглядає концертну 

діяльність у контексті розвитку opus-музики, тобто музики, спеціально 

призначеної для слухання. Дослідник тісно пов’язує ці два явища, 

вказуючи, що саме у XVII – XVIII ст. відбувається формування музичного 

твору як суто естетичного, а не прикладного явища, що привело до 

формування концертної інфраструктури, яку ми маємо на сьогоднішній 

день і яка й досі є актуальною. 

Розвиток концерту досліджено у його зв’язках з масовими святами 

(І. Ковшарь [85]) та естрадою (С. Клітін [83; 84]) і характеризує його у 

контексті неакадемічних форм музичного мистецтва. Різноманітним 

формам театралізованого тематичного концерту як синтетичного жанру 

сценічних мистецтв присвячені дослідження М. Мельник [127; 128]. 

Вивчення концерту як форми суспільної репрезентації музики 

передбачає систематизацію видів концертів, які на сьогодні вже 

остаточно склалися. На сьогоднішній день сформувалася доволі значна 

кількість видів концертів. Назвемо лише деякі, які сьогодні є поширеними. 

За місцем проведення концерти бувають стаціонарними та гастрольними, 

за складом учасників – аматорськими, професійними та змішаними, за 

способом побудови програми – тематичними, що поєднують усі номери 

однією ідеєю, збірними, де номери чергуються без будь-якої зв’язуючої 

ідеї, гала-концерт, де номери зв’язані ідеєю учасників та переможців 

конкурсу або фестивалю, театралізованими, де є спеціальний сценарій або 

навіть сюжет, за призначенням – навчальними (академічними та 

звітними), ювілейними, тематичними, абонементними тощо. Можна 

запропонувати безліч класифікацій, проте усі вони не будуть вичерпними, 

оскільки видів концертів є багато, і вони є історично змінними. 

Саме тому більшість дослідників концертів, за рідким виключенням, 

не подають їх класифікацій, як, наприклад, у статті з «Великої радянської 

енциклопедії», де зазначено різновиди концертів, які розрізняються за 

видами виконавства (симфонічні, камерні, сольні, хорові, концерти 

духовних, естрадних, народних оркестрів тощо), за типом програм 

(тематичні та мішані), за видами мистецтва (літературні, хореографічні, 

естрадні) [86, с. 505]. Натомість у радянській музичній енциклопедії 

(автор гасла – І. Ямпольський) [230, с. 926–928]) окреслено історичний 

розвиток концерту, проте не подано жодної класифікації, як і в 

«Українській музичній енциклопедії» (автор гасла – Б. Сюта) [188, с. 535–

537]). 

Класифікацію концертів ми знаходимо у статті Н. Бєлявіної, 

присвяченій концертному менеджменту [19], у якій дослідниця відзначає 
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багато різновидів концертів: філармонічні концерти, до яких входять 

фестивальні циклічні, фестивальні одноразові, музичні (симфонічної, 

камерної, хорової, органної, народної, старовинної музики тощо), 

літературні (сольні акторські програми, вечори поезії тощо), 

хореографічні, за місцем проведення, концерти для дітей та юнацтва, за 

календарем (народно-обрядові, світкові), на замовлення, змішані (за 

різними жанрами мистецтв та жанрами виконавців), гастрольні концерти; 

фестивальні концертні заходи, до яких відносяться фестивалі 

державного значення, фестивальні урочистості, фестивалі циклічні 

(карнавали, ярмарки, фієсти тощо), фестивалі на замовлення; масово-

видовищні концертні заходи, які включають видовищні, масові, 

видовищно-історичні дійства; естрадні [19, с. 22–24]. При видимій 

повноті така розлога (ми наводимо усі види концертів, але не усі їхні 

підвиди) класифікація відображає далеко не усі види концертів (відсутні, 

наприклад, навчальні (академічні, звітні), концерти духовні та ін.). Це 

пов’язано передусім із специфікою статті, де види концертів було 

визначено у зв’язку з музичним менеджментом, а інформація спрямована 

на практичну діяльність майбутніх продюсерів, менеджерів та імпресаріо. 

Щодо духовних концертів, то вони практично відсутні у будь-яких 

класифікаціях, хоча й зазначені як один із витоків концертної діяльності 

(наприклад, вже розглянуте вище товариство «Concert spiritual» у 

Франції). Втім, духовні концерти є вагомим елементом культурно-

мистецького життя Європи і України, і в нашій країні їх роль поступово 

зростає, про що свідчать сучасні дослідження, зокрема роботи 

О. Харченко. Дослідниця зазначає, що духовний концерт XVIII – початку 

XX ст. виконував головні функції християнської духовної музики – 

молитовну, релігійно-просвітницьку і морально-виховну [198, с. 11]. Ці 

концерти, як колись французькі «Concert spiritual» виконувалися під час 

Великого посту і були близькі за духом до богослужіння. Ритуальна 

складова духовних концертів особливо підкреслювалася Священним 

Синодом Російської імперії, які закріпила їх зміст (заборона виконання 

світських творів, програма повинна була затверджуватись 

Спостерігаючою Радою при Синодальному училищі церковного співу), 

зовнішні форми та особливості виконання (для участі у духовних 

концертах хор мав отримати дозвіл у духовного керівництва) у 1915 р. 

[198, с. 14–15]. 

При певній близькості до богослужіння ці концерти відрізнялися від 

останнього через зміну адресата (звернення до слухача), що передбачає 

драматизацію та театралізацію при виконанні творів, переосмислення ролі 

слухачів, оскільки у храмі слухачів немає, бо хор і слухач складають 

єдиність, на духовному концерті відбувається їх протиставлення, втрата 

зв’язку із ритуалом і формування програми, яка має самостійну та 
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концептуальну значущість [198, с. 15–17]. На думку видатних знавців та 

майстрів російської церковної музики О. Нікольського та 

О. Кастильського, приваблювати слухачів повинна цілісна програма і 

художні якості творів, серед яких – масштабні полотна концертного плану 

[198, с. 17–18]. Тому духовний концерт на початку ХХ ст. стає важливим 

засобом музичного просвітництва, при цьому йдеться передусім 

просвітництво не релігійне, а музичне [198, с. 19]. Отже, можна вважати, 

що духовний концерт є специфічним різновидом концертів 

філармонійного типу, а його актуалізація на початку ХХІ ст. передбачає 

включення духовного концерту у загальний перелік різновидів концерту. 

Щодо власної класифікації видів концертів, то робити її у 

класичному вигляді, з переліком типів, видів і підвидів недоцільно. Втім, 

услід за Є. Дуковим [56], ми притримуємося поділу концертів на два типи 

– філармонічний та естрадний, тобто такі, які спрямовані на слухання або 

серйозної, або розважальної музики. Усі концерти так чи інакше тяжіють 

до тієї або іншої форми. Наприклад, духовний концерт відноситься до 

концертів філармонічного типу, академічні та звітні концерти можна 

віднести до філармонічного або естрадного типів, в залежності від того, 

музиканти якого напряму – академічного чи естрадного – беруть у ньому 

участь. Можуть існувати й проміжні форми (наприклад, концерти 

класичної музики у контексті «middle culture» – напряму, що сполучає 

музичну культуру академічного і неакадемічного напрямів), однак все 

одно той чи інший концерт тяжіє або до філармонічного, або до 

естрадного типів. Щодо концертів «middle culture», ми вважаємо, що вони 

ближче до концертів естрадного типу, ніж класичного, і, хоча на них 

переважно звучить музика класична, тип подачі та спрямованість на 

розважальні форми наближає його до естрадного.  

Відсутність традиційної класифікації і неактуальність її на 

сучасному етапів розвитку концертного життя у його розмаїтті не 

заперечує можливості визначити деякі засадничі типологічні параметри 

концерту як форми суспільної репрезентації музики, що у подальшому 

сприятимуть розробці повноцінної класифікації концертів. Ми 

пропонуємо розглядати концерт як чинник культурно-мистецького життя 

у системі соціокультурних відносин, окреслюючи зовнішні та внутрішні 

зв’язки цієї системи. У першому випадку (рис. 1.1) концерт постає у 

центрі системи, де зовнішні зв’язки є елементами соціокультурного життя, 

більшість з яких не відносяться до власне мистецьких компонентів або 

відносяться до них лише частково. Ця система окреслює концерт як один 

із видів музичної діяльності, який є можливий і актуальний, починаючи 

від кінця XVII ст. У другому випадку (рис. 1.2) концерт показано як 

одиничний акт публічної репрезентації музики, де окреслено необхідні 

його компоненти, поза якими він не може відбутися. 
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Рис. 1.1. Концерт у системі культурно-мистецького життя як частини 

соціокультурного простору.  

 

У цю систему, окрім традиційної тріади «композитор – виконавець – 

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

форми презентації музики, входять інші компоненти. Серед них – 

законодавство, яке регламентує як власне концертну діяльність у 

контексті культурної політики, так і суспільне життя, пов’язані з ним 

ідеологічну складову та цензуру, що не може не впливати на репертуар 

концертів та артистів. 

Важливою складовою у системі культурно-мистецького життя, 

центром якої є концерт, становить концертна діяльність як форма 

організації концертів, яка включає концертний менеджмент та 

продюсування. Також важливе місце у концертній діяльності відіграє 

музична індустрія, яка включає нотне видавництво, виготовлення 

музичних інструментів тощо. Не менш значущим елементом у 

концертному житті відіграє PR-блок, куди входить музична журналістика, 

яка не лише інформує слухача про концерти та дає їм оцінку, а й постійно 

підтримує інтерес слухача до артистів та композиторів, заохочуючи 

слухачів до відвідування їх концертів. Концерт як форму публічної 

репрезентації музики неможливо уявити без виконавців та композиторів, 

яких готують професійні мистецькі освітні заклади. Отже, концерт у 
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системі культурно-мистецького життя є багатоскладовим явищем, який 

включає як власне мистецькі, так і позамистецькі елементи. 
 

 

Рис. 1.2. Складові компоненти концерту як публічної форми 

репрезентації музики.  

 

Кожен концерт обов’язковими компонентами має музичні 

(літературні, хореографічні тощо) твори, що виконуються (репертуар), 

виконавців, що їх виконують, як мистецький захід концерт має відповідну 

форму, а також звучить у спеціально підібраних приміщеннях. 

Зазначимо, що концерт у системі культурно-мистецького життя як 

частини соціокультурного простору та складові компоненти концерту як 

публічної форми репрезентації музики мають точки перетину. Це 

стосується питання композиторської діяльності (репертуару) та 

виконавців, які є соціокультурними замовниками концерту як форми 

репрезентації музики та його безпосередніми учасниками, форма заходу 

та приміщення пов’язані із концертним менеджментом. 

Відповідно щодо кожного з параметрів можна робити класифікацію 

концертів. Так, щодо виконавців, концерти можуть бути професійними і 

аматорськими, учнівськими (студентськими), концертами, що 

виконуються на відповідних інструментах тощо. Форма заходу також 

може бути різноманітною: концерти-лекції, концерти-презентації, 

ювілейні концерти, звітні концерти, академічні концерти тощо. 

Запропонована типологія дозволяє зрозуміти, що безліч форм, у тому 

числі нових, а також розмаїття соціокультурних чинників (див. рис. 1.1) не 

дають можливості зробити будь-яку універсальну класифікацію концертів. 

Втім, виокремлення концерту в системі культурно-мистецького життя як 

частини соціокультурного простору та складових компонентів концерту 

як форми публічної репрезентації музики дозволяють висвітлювати явище 

концерту в культурно-мистецькому житті у його повноті та розмаїтті. Ця 

двокомпонентна система дає можливість прослідкувати еволюцію 

концертної діяльності у системі художньої культури, показати тематику та 

форми концертів у зв’язку із динамікою соціокультурного життя. 

Таким чином, концерт є формою публічною репрезентації музики, 

що входить у систему культурно-мистецького життя і стає індикатором 

соціокультурних змін у суспільстві, які відображаються у його змісті та 
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формах. Запропонована автором система дає можливість висвітлення 

концертного життя України від його зародження у другій половині 

ХІХ ст. до сьогодні у всіх його компонентах. 

В сучасному українському мистецтвознавстві також існує значна 

кількість праць, де подано великий обсяг матеріалів щодо концертної 

практики. Багато робіт присвячено розгляду концерту у його історичних 

формах. У роботах Н. Бєлявіної здійснено історичний огляд концертного 

життя XVIII – XIX ст. у різних Європейських країнах: Англії [18; 23], 

Франції [17; 20; 28], Німеччині [15; 21; 24; 25], Австрії [22], Італії [16]; 

розкрито естетичні принципи, що привели до зародження концертної 

діяльності [27], охарактеризовано соціальний статус музиканта кінця 

XVIII – початку XIX ст. [26], розглянуто питання концертного 

менеджменту [19]. 

О. Зінькевич [67; 68] та С. Лащенко [92] розглядають концертне 

життя Російської імперії, куди входили й українські землі. К. Шамаєва 

присвятила багато розвідок концертному життю Києва 1920–1930 рр. 

[213–216]. У дослідженні О. Харченко [198] розглянуто духовний концерт 

як особливий тип концертів на прикладі концертного життя Російської 

імперії початку ХХ ст. У статті М. Ржевської висвітлюється питання 

авторського концерту у контексті сучасного соціокультурного простору 

України [158]. 

Концертна діяльність в історичному ракурсі розглядалася в 

академічних («Історія української музики», «Історія української 

радянської музики», «Українська музична енциклопедія», зокрема статті 

М. Бєляєвої, Н. Якименко, А. Мухи [29], О. Шевчук [218–221], Т. Шеффер 

[223] та ін.) та довідкових («Малая энциклопедия Киевской старины» 

[123], енциклопедичний довідник «Київ» [80] тощо) виданнях. 

Сьогодні також з’являються роботи, у яких відображено сучасний 

етап розвитку концертного життя. У дослідженні О. Дорохової 

висвітлено питання етнографічних концертів, що проводилися у Росії у 

1966–2000 рр. [53]. У роботах Ю. Верьовкіної [41], Д. Журкової [64], 

І. Федорової [192] розглянуто сучасні форми концертів академічної 

музики у контексті масової культури та орієнтації академічної музики на 

сучасні видовищні форми мистецтва. Концерт як важливу складову 

музично-виконавської культури рок-музики охарактеризовано у праці 

Н. Лівої [114], у якій відмічено синкретичність рок-концертів, 

відродження у них атмосфери архаїчного ритуального дійства [114, с. 7], 

їх видовищність та театральність, відзначено статус артиста-виконавця 

(сценічного ідола) як жерця мистецтва [114, с. 10]. Розвідка 

Ф. Мустафаєва присвячена сучасній концертній діяльності  у зоні бойових 

дій [142]. 
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Розвиток концертної діяльності в Україні є невід’ємним від 

функціонування різноманітних музичних товариств, клубів, концертних 

організацій. У роботах багатьох дослідників висвітлювалися ті чи інші 

сторони діяльності музичних або мистецьких товариств. У роботах 

О. Бугаєвої [32–34], В. Кузик [89; 90], О. Посвістак [156], М. Ржевської 

[161], Л. Семенко [178] висвітлено діяльність Музичного товариства імені 

М. Д. Леонтовича, у працях Р. Гарата [45], Т. Ляшенко [119] – товариства 

«Просвіта», у розвідках О. Зінькевич [67], Т. Ляшенко [117], 

Й. Міклашевського [130], Т. Рибалко [170], О. Шевчук [218] – 

Імператорського російського музичного товариства та його регіональних 

філій. У дослідженні Т. Бурдейної-Публіки [36] охарактеризовано 

діяльність філармонічних товариств у другій половині XIX – першій 

половині XX ст., О. Сергєєвої [179; 180] – діяльність одеського 

літературно-артистичного клубу. Функціонування музично-концертних 

організацій висвітлювалося у роботах В. Довженка [51], М. Кузьміна [91], 

О. Різника [171], Н. Савєльєвої [177], Е. Яворського [228] та ін. Питання 

становлення і функціонування українських освітніх інституцій містяться у 

працях С. Волкова [42], О. Михайличенка [138], М. Чембержі [206], у яких 

охарактеризовано їх роль у концертній діяльності країни. Проблематика 

музичного менеджменту та організації концертів, концертного ринку в 

Україні та пострадянському просторі, питання продюсування академічної 

музики розкриваються у працях О. Антонюка [2], І. Безгіна [9], 

О. Білоцерковського [14], Н. Бєлявіної [19], Є. Дукова [54; 55; 58; 60], 

О. Кривицької [87], О. Мазуро [122], у збірці статей «Проблемы 

менеджмента в сфере академической музыки» [157], у яких розкривається 

сучасний стан організаційної сторони концертної діяльності, вказано на 

проблемні питання та перспективи розвитку даної галузі. 

Важливе місце у дослідженні концерту посідають праці 

регіонознавчого спрямування, у яких концертну діяльність виділено як 

важливу складову культурно-мистецького життя регіонів України. 

Зупинимося на регіональних дослідженнях більш детально. 

Автори робіт, розглядаючи соціокультурні аспекти концертної 

діяльності у регіонах України, акцентують увагу на наступних 

компонентах: діяльність товариств та концертних організацій, вплив 

ідеології на зміст концертів, роль мистецьких закладів освіти в розвитку 

концертного життя, виконавців, композиторів, дещо менше звертають 

увагу на питання законодавства, PR-блок (музична критика та 

журналістика), музичну індустрію (зокрема нотне видавництво), публіку. 

Варто зазначити, що далеко не усі регіони охоплені повністю 

хронологічно і змістовно. У більшості робіт охоплено період до 

півстоліття, рідше – століття, також часто у роботах висвітлюється лише 

певний зріз культурно-мистецького (музичного) життя. Отже, спробуємо 
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висвітлити деякі аспекти концертне життя кількох регіонів України, 

виявити спільні та відмінні тенденції концертної діяльності. 

Огляд концертного життя регіонів України розпочнемо з Києва – 

головного осередку культури країни. Робіт, присвячених культурно-

мистецькому життя Києва ХІХ – ХХ ст., є багато, однак праць, що 

розглядають виключно концертне життя міста, значно менше. Серед 

розвідок, у яких охарактеризовано концертне життя міста 1920–1930-х рр. 

– праці К. Шамаєвої. Дослідниця зазначає, що у 1920-х рр. у Києві 

концертне життя було доволі активним: у літній період у Пролетарському 

саду під відкритим небом відбувалися симфонічні концерти, в яких 

звучать твори Л. Бетховена, М. Римського-Корсакова, П. Чайковського, 

Л. Ревуцького, Ю. Мейтуса, Г. Верьовки, Б. Лятошинського, С. Жданова, 

А. Онеггера. Р. Вагнера. Серед диригентів оркестру – В. Бердяєв, 

М. Малько, Л. Штейнберг. З київським оркестром часто виступали 

піаністи Г. Нейгауз, В. Горовиць, співаки А. Нежданова, В. Барсова, 

О. Батурін. Збереглися відомості про авторські концерти Р. Глієра 

(1926 р.) та О. Глазунова (1927 р.), які відбувалися у рамках літніх 

концертів [216, с. 34–37]. 

Варто виділити два аспекти концертного життя, що вирувало у 1920–

1930-х рр. у Києві. По-перше, вагомим компонентом у репертуарі 

концертів посідала українська музика, розвитку якої сприяли видатні діячі 

української культури: вона віднині розвивалася поза цензурою, що була у 

царській Росії, по-друге, унаслідок збільшення ваги пролетарського 

мистецтва набували поширення нові форми концертів, які орієнтувалися 

на робітничо-селянську публіку, створювалися нові концертні організації. 

З моменту встановлення у 1919 р. у Києві радянської влади 

відбуваються процес трансформації усіх сфер життя, у тому числі і 

культури, на соціалістичний лад. Музичне життя міста управлялося 

Всеукраїнським музичним комітетом (Вукмузкомом), який було створено 

при відділі мистецтв Народного комісаріату просвіти. На його чолі стояли 

М. Біхтер, Л. Собінов, Я. Степовий; останній був завідувачем секції 

національної музики. Концертна робота Києва керувалась секціями 

Музкомітета, якими керували М. Леонтович, Р. Глієр та ін. Музична 

робота в Києві також проводилася через музичні секції при колегії 

просвіти і пропаганди Київської Ради робочих депутатів, Товариство 

народних театрів і мистецтва, Київську консерваторію та Інститут 

ім. М. Лисенка, Центральне бюро профспілок, культпросвіткомісії 

робочих клубів [213, с. 89–90]. 

У 1919–1920-ті рр. в Києві працювало відомих музикантів, 

композиторів та виконавців, серед них: М. Леонтович, К. Стеценко, 

Я. Степовой. Завдяки їх старанням було організовано симфонічний 

оркестр ім. М. Лисенка, першу радянську українську Хорову капелу 
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ім. М. Лисенка, Перший український національний хор і два хори 

«Дніпросоюза». Серед організаторів музичного життя можна виділити 

М. Вериківського, В. Верховинця, Г. Верьовку, П. Гончарова, А. Горєлова, 

Я. Яциневича, Ф. Козицького, а також К. Михайлова, який у 1923 р. 

створював філармонію та організовував симфонічні сезони [213, с. 91–92]. 

У 1920-ті рр. в Києві популярними стали концерти-мітинги, які 

проходили у великих залах і були приурочені до урочистих дат. Концерти-

мітинги починалися виступами ораторів, що були присвячені політичним 

подіям, а завершувались концертами за участю місцевих музикантів. 

Серед інших видів концертів, які втілювали гасло «Мистецтво для 

широких пролетарських мас», популярними були так звані «районні» 

концерти. Також Вукмузком разом з бюро пропаганди мистецтв 

влаштовували «бродячі» концерти, сформували два «летючих» оркестри, 

«летючі» трупи, які влаштовували концерти в різних районах Києва. 

Музком культкомісії влаштовував концерти в робочих клубах міста і на 

підприємствах [213, с. 93]. 

У концертному житті Києва, яке організовував Вукмузком, брали 

участь самодіяльні та професійні хорові колективи, два симфонічних 

оркестри, капела кобзарів, вокальний і камерний ансамблі, співаки, в 

репертуар яких входили твори західноєвропейської, російської, 

української класики. Важливе місце у програмах концертів посідала 

українська музика, для чого при Вукмузкомі було створено спеціальний 

відділ української музики [213, с. 96–97]. 

У 1922 р. було висунуто пропозицію щодо створення Державної 

філармонії, діяльність якої була б спрямована на організацію концертного 

життя, зокрема планування музичних заходів, лекцій, бесід на тему 

мистецтва тощо. 23 березня 1923 р. керівництво філармонії, до якого 

входили Ф. Козицький, М. Вериківський, Л. Штейнберг, К. Михайлов, 

розпочало свою роботу. У перший рік роботи було влаштовано 

симфонічні та камерні концерти в залі Пролетарського будинку мистецтв, 

проведено безкоштовні тематичні концерти в робітничих районах. Їх 

зусиллями протягом першого року функціонування було зорганізовано 

симфонічні та камерні концерти в залі Пролетарського будинку мистецтв, 

безкоштовні тематичні концерти в робітничих районах. Проте через 

фінансові труднощі філармонія припинила свою діяльність. Так само 

недовго проіснувало відкрите у 1926 р. Українське державне концертне 

бюро (ДКБ) [213, с. 98–99]. Подальший розвиток концертного життя 

столиці України йде у руслі централізації концертного життя через 

філармонічні установи і відображає загальні процеси, що відбувалися в 

СРСР. 

Розвиток концертного життя Києва, який відображав нові реалії 

життя, що знайшли відображення у репертуарі концертів, формах його 
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проведення та організації тощо. Музичні процеси, що відбувалися у 

регіонах, були аналогічні тим, що відбувалися у столиці, але йшли із 

запізненням; також не усі столичні форми змогли повною мірою 

проявитися у регіонах. Відмітимо також той факт, що через відставання в 

часі у введенні новацій і менш насичене у порівнянні із столицею музичне 

життя інших міст значення регіональної культури було вповні оцінено 

лише недавно. Сьогодні дослідники справедливо вважають, що музична 

культура твориться не лише у столицях. Як зазначає С. Лащенко, 

провінційні міста стають важливим стартовим майданчиком для молодих 

виконавців, які відчувають себе зірками і авторитетними виконавцями, що 

привчають публіку цінувати й розуміти велике мистецтво музики [92, 

с. 185]. Отже, сьогодні важливо дослідити діяльність регіональних 

осередків у вивченні музичної культури України та її концертного життя. 

У роботі В. Мітлицької, присвяченій музичному життю 

Катеринославщини (Дніпропетровщини) середини ХІХ – початку ХХ ст. 

[139] прослідковано становлення концертного життя регіону в його шляху 

від аматорства до професіоналізму, вказано роль музичних товариств в 

організації концертного життя. Дослідниця зазначає, що у концертно-

виконавському житті Катеринославщини, починаючи з середини ХІХ ст., 

помітно активізується аматорський рух завдяки роботі музичних гуртків у 

Верхньодніпровську, Запоріжжі-Кам’янському, Луганську, Маріуполі, 

Нижньодніпровську, Олександрівську, Синельниково, Юзово. 

Центром музичного життя та центральною концертно-освітньою 

установою регіону стає Катеринославське відділення ІРМТ, об’єднавши 

кращих представників мистецької сфери, завдяки чому у концертах брали 

участь значна кількість професійних музикантів. У 1860–1880-х рр. у 

міських концертах виступали співаки-аматори А. Вербов, сестри Титови, 

М. Шморюнер, проте вже починаючи з кінця ХІХ ст. у концертах брали 

участь співаки-професіонали, серед них – М. Антонеллі, Г. Афанасенко, 

Л. Бергзальц-Горев, В. Ганф, В. Іваницький, З. Малютіна, В. Менцель. 

Неодноразово у Катеринославі виступали солісти оперних театрів Києва, 

Харкова, Одеси Г. Вельгій, І. Гриньов, В. Данилов, С. Друзякіна, 

М. Карлашов, М. Маширіна, С. Осипова, З. Ратмирова, П. Романівський. 

Як учасники мистецьких заходів товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, 

вони брали участь у популяризації української народної пісні, камерно-

вокальних творів українських композиторів. 

В. Мітлицька, досліджуючи культурно-мистецьке життя регіону, 

згадує й про виступи співаків-гастролерів зі столичних оперних театрів 

Росії, які в переважній своїй більшості мали теплий прийом у публіки, 

незважаючи на те, що до їх виступів місцеві рецензенти поставилися 

доволі критично. Найбільш значущими для музичного життя міста стали 



 22 

гастролі видатних представників російського вокального мистецтва 

Л. Собінова та Ф. Шаляпіна [139, с. 6]. 

Вагомий внесок у розвиток музичного життя регіону внесли хори, 

які, починаючи з другої половини ХІХ ст., існували практично при всіх 

освітніх закладах. Хори часто брали участь в концертах, міських вечорах, 

заходах пам’яті діячів науки та мистецтва, що влаштовувались 

Катеринославським відділенням ІРМТ. Репертуар хорів складали твори 

українських, російських, західноєвропейських композиторів. Першим 

професійним хоровим колективом регіону став власний хор 

Катеринославського відділення ІРМТ під керівництвом В. Пергамента. З 

початку ХХ ст. звичним явищем стали виступи гастролюючих колективів, 

серед яких хорові капели М. Агреневої-Славянської, Г. Давидовського, 

В. Завадського, М. Кобрина, М. Лисенка, Д. Славянського [139, с. 6]. 

На початку ХХ ст. у Катеринославі виступали скрипалі 

(І. Алексеєнко, К. Мейф, В. Мульман, А. Ямпольський), віолончелісти 

(Ф. Бендер, Є. Білоусов, К. Давидов, А. Покровський, Д. Циркін), 

контрабасист С. Кусевицький, гармоніст П. Невський та інші виконавці. 

У зв’язку з таким інтенсивним розвитком концертного життя регіону 

та частими виступами професійних виконавців, у Катеринославі активно 

розвивається ансамблеве камерно-інструментальне та оркестрове 

виконавство. Наприкінці ХІХ ст. частими стають камерні монографічні 

вечори. Починають утворюватися аматорські оркестри у містечках і селах, 

їх мистецький рівень був доволі високим, оскільки з цими оркестрами 

виступали добре знані диригенти: П. Багрянов, О. Векслер-Стрижевський, 

К. Екман, Я. Кржичка, В. Молла [139, с. 8]. 

Отже, концертне життя Катеринославщини від середини ХІХ  до 

початку ХХ ст. розвивалось надзвичайно інтенсивно. У концертному 

житті міста і регіону у середині ХІХ ст. брали участь передусім 

музиканти-аматори, пізніше – професіонали, як місцеві, так і гастролери. 

На концертах регіонального осередку було широко представлене сольне, 

ансамблеве, оркестрове, хорове виконавство, високий півень якого 

підтверджували гастролери та музична критика. 

Дослідниця музичної культури Полтавщини XIX – початку ХХ ст. 

А. Литвиненко [113] у своїй роботі акцентує увагу на активізації 

концертного життя на початку ХХ ст., чому посприяла наявність 

відповідної матеріальної бази – «гастрольної сцени», якою став 

Полтавський просвітницький дім (1900). Серед гастролерів у Полтаві були 

імениті музиканти: піаністи О. Зілоті, А. Аренський, Й. Гофман; скрипалі 

Ф. Крейслер, М. Єрденко, Л. Ауер; співаки М. Фігнер, Л. Собінов, 

Ф. Шаляпін, О. Мишуга, П. Цесевич; фінська співачка А. Фострьом, 

польська оперна артистка А. Больска [113, с. 9]. 
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Цей період ознаменований також проведенням літніх садових 

концертів, учасниками яких були місцеві, а крім того, російські і зарубіжні 

солісти, оркестрові колективи, зокрема оркестри військових 

капельмейстерів Р. Шуппеля, В. Гебена, В. Левшакова; музиканти з 

оркестрів Д. Ахшарумова, О. Єрофєєва [113, с. 10]. Кульмінаційним 

етапом розвитку концертно-гастрольного життя Полтавщини початку 

ХХ ст. дослідниця вважає 1913–1914 рр., коли у місті виступали 

С. Рахманінов, О. Скрябін, А. Рубінштейн [113, с. 9]. 

А. Литвиненко зазначає, що полтавчани цікавилися не лише 

класичною музикою: до програм концертів все частіше потрапляли твори 

сучасних композиторів, що свідчить про високий художній рівень 

мистецьких заходів та вишукані смаки полтавчан [113, с. 10]. 

Отже, дослідниця вважає специфічними рисами концертної 

діяльності регіону інтерес до сучасної музики, що в цілому є доволі 

нехарактерним для регіональної культури. Втім, цей інтерес вона пояснює 

особливістю публіки, яка цікавилася новинками, чому сприяла 

цілеспрямована культурна політика місцевої влади, яка відкрила 

Полтавський просвітницький дім, де регулярно відбувалися концерти із 

всесвітньо відомими виконавцями. 

Розвиток концертного життя на Галичині у складі Австро-Угорщини 

відбувався дещо по-іншому, ніж на теренах Російської імперії, що було 

пов’язано з різним ставленням держави до української культури. 

М. Черепанин у своїй монографії, присвяченій музичній культурі 

Галичини другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст., у контексті 

дослідження регіону приділяє значну увагу його концертному життю 

[207]. 

Однією з центральних подій тогочасного культурного життя 

Галичини було святкування роковин Кобзаря. Концерти на честь 

Т. Шевченка давали поштовх до піднесення патріотичного духу народу. 

Ці концерти стали традиційними у Львові і проводились щорічно завдяки 

зусиллям товариства «Просвіта» та А. Вахнянина. Попри те, що такі 

концерти мали величезний успіх, критиками висловлювалися побажання 

включення до програм більшої кількості саме українських композиторів, і, 

крім того, обмежити виконання інструментальної музики [207, с. 126]. 

На шевченківському святі, що відбулося 15 березня 1904 р., у 

виконанні чоловічого хору «Львівський Боян» під орудою Р. Ганинчака 

прозвучали твори Г. Топольницького («Хустина»), Ф. Колесси («На любій 

розмові»), Д. Січинського («Лічу в неволі»). За свідченням 

В. Барвінського, не завжди програма цих заходів була новою, тому він 

вважав доцільним передати справу організації шевченківських свят 

Науковому товариству ім. Т. Шевченка. Однак навіть це не особливо 

змінило стан речей, за винятком концерту 1928 р., де звучали повністю 
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нові твори В. Барвінського («Українська рапсодія», «Заповіт») та 

С. Людкевича («Україні») [207, с. 131]. 

Величезного значення у культурному житті набули два концерти 

1943 р., адже це були часи німецької окупації. На концертах було 

заплановано виконання «Кавказу» С. Людкевича. Для цього були залучені 

кільки хорів – «Львівський Боян», «Сурми», оперного театру та 

симфонічного оркестру [207, с. 135]. 

Отже, концерти на честь Т. Шевченка стали важливим кроком у 

мистецькому житті українців Галичини, сприяючи національному 

відродженню та розвитку національної музичної культури. 

Перша половина ХХ ст. на території Галичини була періодом частих 

виступів професійних співаків (М. Козловської, М. Кондрацького, 

М. Менцинського, М. Сіяківної, Ф. Лопатинської, М. Щекун-

Коломийченко, В. Ємця, С. Маслюка, Р. Орленка, Д. Бандрівської, 

С. Дністрянської); виконавців-інструменталістів (Л. Колесси, Л. Мінцера, 

В. Лабунського, Г. Лагодинської, А. Гармеліна, Г. Левицької-

Крушельницької, С. Прокоф’єва та ін. [207, с. 152–178]. 

У 1912 р. С. Людкевичем були започатковані вечори класичної 

музики з метою музичного виховання широких мас населення. Перший 

вечір було присвячено творчості Ф. Шуберта. Наступні вечори-концерти 

знайомили слухачів з творчістю Л. Бетховена, П. Чайковського, 

А. В’єтана, Г. Венявського, В. Барвінського, В. Новака, Й. Сука, 

В. Калиннікова, Ю. Коффлера тощо. Частими організаторами таких 

заходів виступало Музичне товариство ім. М. Лисенка, Наукове 

товариство ім. Т. Шевченка, Польське музичне товариство [207, с. 178–

183]. 

Отже, у концертному житті Галичини другої половини ХІХ – першої 

половини ХХ ст. вагоме місце відігравала українська складова, 

представлена передусім хоровим мистецтвом, де хоровими колективами 

виконувалися твори українських композиторів. Вагоме місце у 

концертному життя посідало просвітництво, де на концертах звучали 

твори української та світової класики. 

Розвиток концертного життя у першій половині ХХ ст. на теренах 

колишніх імперій – Російської та Австро-Угорської відбувався по-різному, 

про що свідчать регіональні дослідження з історії культурно-мистецького 

життя західних та східних українських регіонів. 

О. Якимчук [229] розглядає концертно-виконавське життя 

Луганщини першої половини ХХ ст. в його історичній динаміці. 

Дослідниця зазначає, що 1920–1930-х рр. відзначаються посиленням 

інтересу публіки до класичної музики. У період з 1926 по 1929 р. 

відбувалися регулярні літні концерти симфонічного оркестру під 

керівництвом Р. Могилевича, які носили тематичний характер. Протягом 
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сезону було виконано 572 твори, у тому числі українські народні побутові 

пісні [208, с. 10]. 

Велику концертно-просвітницьку роботу в регіоні проводив секстет 

М. Кушліна: колектив організовував цикл концертів, у яких звучали твори 

відомих і маловідомих авторів, транслюючи їх по радіомережі. 

Учасниками секстету були влаштовані спеціальні уроки прослуховування 

музики у школах, що сприяло розвитку слухацької культури [229, с. 11]. 

1930–1934-і рр. на Луганщині активно розвивалася художня 

самодіяльність, серед яких Український жіночий хор під керівництвом 

М. Новохатської, Шахтарський ансамбль пісні і танцю. Учасники 

аматорських колективів на концертах активно пропагували українську 

класику: українські народні пісні в обробках М. Лисенка, М. Леонтовича, 

Л. Ревуцького. У цей період огляди художньої самодіяльності стали 

звичним явищем. Завдяки проведенню постійних семінарів для керівників 

аматорських гуртків, музиканти-аматори часто досягали високого 

професійного рівня [229, с. 11].  

Плідну концертну діяльність на Луганщині розгорнув Оркестр 

народних інструментів Г. Аванесова. У концертах колективу також брали 

участь хорова капела, академічні співаки – Ю. Богатиков, В. Куркін, 

Д. Якубович, П. Шаповалов. Оркестр також виступав на концертних 

майданчиках всієї України та Росії. У репертуарі колективу – твори 

Дж. Россіні, Ф. Мендельсона, М. Глінки, Г. Свиридова, Р. Щедріна [229, 

с. 12]. 

Важливою культурною подією для регіону стало відкриття 

Луганської обласної філармонії в 1943 р. 14 жовтня 1945 р. було 

проведено перший концерт симфонічного сезону, на якому було зіграно 

твори П. Чайковського. У філармонії з часом традиційними стали циклічні 

концерти класичної та популярної музики, на яких місцевий симфонічний 

оркестр виступав під орудою таких видатних диригентів як Н. Рахлін, 

К. Симеонов [229, с. 12]. Починаючи з 1950-х рр. з симфонічним 

оркестром співпрацювали: Д. Ойстрах, Е. Гілельс, С. Лемешев, 

Д. Ашкиназі, С. Ріхтер, Л. Коган, Б. Гмиря. У концертних сезонах 

філармонії звучали твори М. Римського-Корсакова, С. Рахманінова, 

Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, М. Скорульського, Р. Глієра, 

К. Данькевича тощо. Також у концертному виконанні глядачі побачили 

оперні вистави: «Снігуронька» М. Римського-Корсакова, «Євгеній 

Онєгін», «Мазепа» П. Чайковського, «Кармен» Ж. Бізе [229, с. 12–13]. З 

часом вже традиційними формами роботи колективу стали літні концерти 

у парку та проведення тематичних декад класичної музики. 

Отже, концертне життя регіону відображає основні тенденції 

розвитку української культури радянської доби: функціонування 

професійних і аматорських колективів, високий професійний рівень 
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останніх, музичне просвітництво через ознайомлення зі світовою 

музичною класикою як у рамках філармонічних концертів, так і за 

допомогою радіотрансляційної мережі, завдяки чому концерти стали 

доступними більш широкому загалу і сприяли популяризації класичної 

музики, фольклору, сучасного музичного репертуару. 

Інакше розвивалося концертне життя у першій половині ХХ ст. у тій 

частині України, що не входила до складу СРСР. У дослідженні 

П. Шиманського, присвяченого музичному життю Волині 20 – 30-х рр. 

ХХ ст. [224], зазначено, що концертне життя Волині тісно пов’язане з 

діяльністю товариства «Просвіта», філії якого функціонували на всій 

території регіону. При них часто утворювались музично-драматичні секції 

та хорові колективи, які з часом набули високого рівня виконавської 

майстерності і фактично стали справжніми професійними колективами 

[224, с. 3]. 

Після занепаду «Просвіти» було утворено ВУО (Волинське 

Українське об’єднання), за ініціативи якого просвітянські хори ставали 

самостійними структурними одиницями, що передбачало їх творчу, 

організаційну, матеріальну незалежність. Репертуар хорів базувався 

передусім з української музики: «Прометей» К. Стеценка, «Заповіт» 

М. Лисенка, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. 

Волинським Українським об’єднанням було проведено ряд мистецьких 

акцій – Шевченківські академії, вечори на честь видатних діячів культури, 

Різдвяні вечори, «Свята весни» тощо. Також під егідою Волинського 

Українського об’єднання систематично відбувались хорові конкурси, що 

сприяло пожвавленню культурно-мистецького життя Волині Активним у 

1930-ті рр. був гастрольний рух на Волині, куди приїздили (переважно зі 

Східної України) солісти, хори, оркестри, інструментальні ансамблі, 

хореографічні колективи [224, с. 4–5]. 

У цей час на Волині працюють такі інструментальні колективи, як 

«Ансамбль кубанських козаків» під керівництвом А. Павлова, «Ансамбль 

балалайок Рівненського православного добродійного товариства» 

(керівник – Є. Дубровіна), Здолбунівський ансамбль балалайок під 

керівництвом К. Дякова-Ставицького, Волинський оркестр мандоліністів 

[224, с. 5].  

П. Шиманським відзначається концертна діяльність артиста 

Волинського Українського театру Івана Сайка, який в камерних концертах 

він виконував арії з опер Дж. Пуччині «Тоска», В. Желєнського «Янек», 

романси Г. Доніцетті, а також українські народні пісні [224, с. 5]. 

Таким чином, на відміну від УРСР, концертна діяльність на Волині 

розгорталася через недержавні організації («Просвіта», ВУО), у 

репертуарі вагоме місце посідала українська музика, попри розвиток 

інструментального виконавства, значене місце у концертному житті краю, 
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як і на Галичині, відігравали хорові колективи. Незважаючи на гастролі 

колективів з УРСР, концертне життя Волині, що у 20 – 30-х рр. ХХ ст. 

входило до складу Польщі, йшло дещо іншим шляхом, ніж на інших 

українських теренах, що проявилося передусім в організації концертного 

життя, репертуарі, виконавстві. 

Аналогічно іншим західноукраїнським регіонам розвивалося 

концертне життя в Закарпатті. Т. Росул у роботі, присвяченій музичному 

життю Закарпаття 1920–1930-х рр. [157], визначає основні форми 

музично-виконавської діяльності в регіоні, виділяючи хорові концерти, 

виступи вокалістів та інструменталістів (сольні, ансамблеві), музично-

театральні постановки. Провідного значення на теренах Закарпаття набуло 

хорове мистецтво, позаяк було доступним для різних прошарків 

населення. Найголовнішим осередком музичного життя Закарпаття у ці 

роки став хоровий колектив «Гармонія», що функціонував близько 100 

років [176, с. 7].  

У 1920 р. до Закарпаття прибула частина Української 

Республіканської Капели, члени якої утворили музично-драматичне 

товариство «Кобзар». Його діяльність зумовила появу Руського 

Національного хору в місті Ужгород, а також мережі подібних колективів 

у різних населених пунктах. Хорове виконавство було масовим явищем, 

про що свідчить з’їзд народних хорів у 1926 р. Крім «Кобзаря», у регіоні 

функціонували також товариство «Просвіта», «Общество 

им. А. Духновича» з їх філіями, які повністю відрізнялися за своїми 

завданнями: якщо перше пропагувало твори українського мистецтва, 

сприяючи формуванню національної ідеї в Закарпатті, в той час як друге 

зосередилось на російській культурі [176, с. 6–7]. 

Інструментальні форми концертування у 1920–1930-х рр., на відміну 

від хорових, на Закарпатті були не настільки поширеними. Задля розвитку 

інструментального виконавства музиканти утворили «Філармонійне 

товариство», у склад якого входили хор і оркестр. Ця організація існували 

здебільшого за рахунок аматорів, але виконувала професійні функції, 

серед яких головною стала організація концертної діяльності. Відомими 

виконавцями цього періоду на Закарпатті були співаки А. Остапчук, 

І. Синенька-Іваницька, піаністи Д. Задор, С. Дністрянська, К. Воска, 

Ж. Лендєл, скрипалька В. Ромішовська та ін., які брали активну участь і 

концертному житті регіону. Частими були виступи гастролерів з 

Галичини, Наддніпрянської України, Росії, Угорщини, серед яких були 

Б. Барток, М. Сокіл, М. Гребінецька, Т. Бесараб, К. Запорожець, 

О. Богданович, В. Касторський, В. Левицький, К. Воронець [176, с. 7–8].  

Зважаючи на велику кількість місцевих професійних і аматорських 

колективів, зростала потреба у розширенні їх репертуару. Майже всі їх 

керівники самі займалися написанням музичних творів. Оскільки 
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тривалий час церковний спів на Закарпатті був основною формою 

музикування, тому найбільше творчість місцевих композиторів отримала 

своє втілення у духовному хоровому жанрі, серед яких І. Бокшай, 

М. Рощахівський, Д. Задор, П. Милославський, М. Гоєр, О. Кізима [176, 

с. 9]. 

У цілому музична культура Закарпаття 1920–1930-х рр. у порівнянні 

з іншими регіонами України розвивалася дещо повільно. Однак можна 

констатувати, що і тут було доволі активне концертне життя, у якому 

брали участь різноманітні колективи, серед яких хор богословів 

«Гармонія», Крайовий хор вчителів, численні аматорські та професійні 

колективи при товариствах «Кобзар», «Просвіта», «Общество 

им. А. Духновича» тощо, які брали активну участь у різноманітних 

музичних заходах – шевченківських святах, з’їздах, конкурсах тощо. 

Отже, подібно до інших західноукраїнських регіонів, на Закарпатті у 

концертному житті переважало хорове виконавство. Щодо репертуару, то 

окрім творів української класики, звучало багато творів, пов’язаних із 

творчістю інших народів, що жили у Закарпатті – угорців, словаків, чехів, 

румун тощо. Також, подібно до ситуації у Російській імперії, окремі 

музичні товариства пропагували здобутки різних культур, 

концентруючись саме на них. Специфічною рисою розвитку музичної 

культури Закарпаття 1920–1930-х рр. можна визначити уповільнений рух 

музичного мистецтва у сторону професіоналізму, що впливало на 

концертне життя краю. 

Після входження Галичини, Волині, Закарпаття до складу радянської 

України розвиток концертного життя у цих регіонах відбувався за вже 

усталеною схемою, що знайшло відображення у підборі репертуару, що 

зазнав ідеологічного тиску, централізації концертних організацій, 

розвитку професійних закладів освіти радянського зразка, підвищення 

рівня професійної музичної освіти і водночас розвитку аматорського 

виконавства, спрямованого на культурно-просвітницьку роботу (і 

одночасно пропаганду радянського способу життя) серед широких мас 

населення. 

О. Стебельська, досліджуючи музичне життя Тернопільщини другої 

половини ХХ ст. [186] зазначає, що у повоєнний час, починаючи з 1950-х 

рр., активізується концертне життя регіону. Значний вклад у розвиток 

музичної культури регіону вносять народні мистецькі колективи – 

фольклорний ансамбль цимбалістів, ансамбль сопілкарів, Мельниця-

Подільський оркестр народний інструментів, Струсівська заслужена 

самодіяльна капела бандуристів, Добровлянський народний хор. Усі ці 

колективи брали активну участь у концертному житті регіону, 

популяризуючи, попри ідеологічний тиск, українську пісню, яка складала 
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основу їх репертуару, пропагуючи народний інструментарій [186, с. 109–

111]. 

У 1971 р. в області вже було 28 самодіяльних колективів, які мали 

почесне звання «народних». У 1970-х рр., після деякого послаблення 

ідеологічного тиску, колективи Тернопільщини вели активну гастрольну 

діяльність поза межами області і навіть за кордоном, знайомлячи світ із 

українським народним мистецтвом [186, с. 111]. 

Обласна філармонія стала важливим осередком по організації 

концертного життя регіону. Особливе значення набувають концерти по 

абонементській системі. У 1975 р. – було влаштовано 700 абонементських 

концертів, у 1980 р. – вже 1700. Тематика цих концертів була 

різноманітною, часто заідеологізованою (наприклад, концертний 

абонемент перед з’їздами, присвячений багатонаціональній радянській 

музиці), завжди у центрі концертних програм була українська музика 

(наприклад, музично-літературна композиція «Популярна вокальна та 

інструментальна музика українських радянських композиторів»). Значне 

місце у діяльності філармонії стали виїзні концерти на селі [186, с. 111–

112]. 

Починаючи з кінця 1980-х рр. у репертуар концертів входить 

заборонена раніше церковна музика, на переломі століть неабиякої 

популярності набувають українські повстанські пісні. Ці твори, яки 

тривалий час з ідеологічних причин не звучали на концертній естраді, 

активно включають у свій репертуар місцеві професійні та аматорські 

колективи [186, с. 112]. 

Отже, концертне життя Тернопільщини у другій половині ХХ ст. 

розвивалося передусім завдяки діяльності аматорських колективів, які в 

умовах ідеологічного тиску намагалися зберегти і продовжити 

національній музичні традиції. Також вагоме місце у концертній 

діяльності відігравали філармонія як зосередження музичного 

професіоналізму. 

Вагоме місце аматорське музикування відіграє і у музичному житті 

Волині кінця ХХ – початку ХХІ ст., що показує у своєму дослідженні 

Л. Ігнатова [70]. Дослідниця зазначає, що початок 1990-х рр. стає 

періодом, коли спостерігається деякий спад аматорської творчості в 

Україні, зокрема на Волині. У період з 1985–2000 рр. кількість клубів 

зменшується майже вдвоє, проте вже наприкінці 1990-х рр. ситуація дещо 

покращується, оскільки відновлюються Всеукраїнські огляди народної 

творчості, що дає дальший поштовх для розвитку аматорського мистецтва. 

Культурним центром Волині стає місто Луцьк з перейменованим 

колишнім Будинком культури в народний Дім «Просвіта», в якому 

ведеться основна культурно-масова робота. На базі «Просвіти» станом на 

2006 р. функціонувало 8 народних колективів, у тому числі: народний 
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самодіяльний духовий оркестр (керівник А. Вихованець), хор «Посвіт» 

(керівник Р. Кушнірук), хор «Подвиг» (керівник О. Джига), оркестр 

народної музики «Волинянка» (керівник А. Кухтюк). Усі колективи 

беруть активну участь у концертному житті регіону [70, с. 49]. 

Для сприяння розвитку самодіяльної творчості в області було 

створено ряд конкурсів, таких як: конкурс кобзарського мистецтва до 

Шевченківських днів, конкурси сімейних і родинних ансамблів «Співає 

родина», театральне свято на приз видатної землячки Н. Ужвій, обласний 

дитячий фольклорний конкурс «Волинська веселка», огляд-конкурс 

повстанської пісні «Повстанські ночі», конкурс «Калинова сопілка» [70, 

с. 80]. Активізація музичного аматорського руху наприкінці 1990-х рр. 

свідчила про намагання відновлення та популяризації колись заборонених 

і маловідомих пластів волинського фольклору. 

Таким чином, аматорське виконавство кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

посідає вагоме місце у культурно-мистецькому житті Волині, про що 

свідчить значна кількість різноманітних музичних колективів, репертуар 

яких складають музичний фольклор, а також твори професійних 

композиторів. 

Музичне життя Закарпаття другої половини ХХ ст. розглядається у 

монографії Л. Микуланинець [132]. Дослідниця зазначає, що музичне 

життя на Закарпатті активізувалося завдяки відкриттю обласної філармонії 

у 1946 р., до складу якої увійшов ансамбль пісні і танцю (майбутній 

Закарпатський народний хор), а також було організовано симфонічний 

оркестр. Завдяки створенню оркестру на філармонічних концертах стали 

звучати не лише народні та агітаційні пісні, а й симфонічні твори 

російських (М. Мусоргського, М. Римського-Корсакова, О. Бородіна, 

П. Чайковського), зарубіжних (Дж. Б. Перголезі, А. Скарлатті, В. Моцарта, 

Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Ліста), українських (М. Леонтовича, 

Ю. Мейтуса, Я. Степового) та місцевих закарпатських композиторів 

(Д. Задора) [132, с. 108–109]. 

Першим концертом новоствореної філармонії, що відбувся 17 червня 

1946 р., став виступ ансамблю пісні і танцю, який зумів повністю 

виконати своє основне завдання – відтворити специфіку закарпатського 

регіону у його поліетнічному розмаїтті [132, с. 109]. 

Відразу ж після відкриття філармонія розгорнула широку концертну 

діяльність. Окрім традиційних філармонійних концертів, широкою 

популярністю користувалися відкриті концерти у парках Ужгорода. Також 

філармонія проводила просвітницькі лекції-концерти, перша лекція – 

«Радянська музична культура» –відбулася 22 червня 1947 р. Попри певний 

ідеологічний нахил, перша лекція відкрила для закарпатців нові імена, 

оскільки вони були доволі мало знайомі з російською музичною 
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культурою і недостатньо з української, оскільки орієнтувалися передусім 

на західноєвропейську [132, с. 109–111].  

Вагому роль у розвитку музичної культури краї відігравали гастролі 

музикантів з усього Радянського Союзу. Серед музикантів, що відвідали з 

концертами Закарпаття у 1946 р. – Я. Флієр, Б. Фішман, К. Шульженко, 

Воронізький російський народний хор, Білоруський театр водевілю, 

Кавказький ансамбль пісні і танцю, а також українські колективи та 

солісти, ще на той момент невідомі на Закарпатті. Місцева преса дала 

високу оцінку виконавській майстерності гастролерів [132, с. 114–116]. 

У подальшому розвитку музичної культури Закарпаття та її 

концертному житті значну роль відігравали колективи Закарпатської 

обласної філармонії – Закарпатський народний хор, ансамбль «Угорські 

мелодії», камерний оркестр, різноманітні естрадні та фольклорні колективи 

та солісти. Основними формами концертної діяльності стали концерти, 

музичні лекторії, музичні «неділі», концерти-лекції для дітей [132, с. 126–

128]. 

Таким чином, завдяки відкриттю Закарпатської філармонії 

концертне життя регіону значно збагатилося завдяки регулярному 

виконанню на концертах високопрофесійними митцями творів світової та 

української класики, кращими взірцями народного мистецтва. У 

просвітницькій роботі зі слухачами було задіяно різні форми, що 

сприяють зацікавленню різних верств слухачів академічною та народною 

музикою. 

Отже, концертне життя регіонів України, починаючи з середини 

ХІХ ст. до сьогоднішнього дня, розвивалося в тісному зв’язку із 

загальнокультурними процесами, що відбувалися в країні. З другої 

половини ХІХ ст. у всіх регіонах йшло формування відповідної музичної 

індустрії та відбувалося становлення концертного менеджменту, розвиток 

якого був пов’язаний із музичними товариствами, які стимулювали 

композиторську творчість та виконавство, а також займалися музичним 

просвітництвом. У першій половині ХХ ст. концертне життя частин 

України, що входили до складу СРСР, Австро-Угорщини, Польщі, 

Чехословаччини, відрізнялося репертуаром (у західні частині України 

українські музичні товариства зосереджували увагу на українській музиці, 

у центральній східній – на радянській), формою концертів (нові форми 

концертів, призначені для виховання радянської людини, були лише у 

СРСР), ідеологічним компонентом та цензурою (заборона творів 

релігійного змісту, поступове обмеження української музики у СРСР), 

виконавців (активний розвиток самодіяльності у СРСР). Уніфікація 

концертного життя по всій Україні відбулася після входження всіх 

українських земель до складу УРСР, що було ознаменовано відкриттям 

обласних філармоній у всіх регіонах, що спряло підвищенню 
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професійного рівня виконавців, залучення широких мас сільського та 

міського населення до самодіяльності, репертуарні обмеження, пов’язані 

із панівною радянською ідеологією. 

Дослідники не оминули увагою також роль концертної презентації 

творів у середовищі української діаспори. У монографії В. Дутчак, 

присвяченій бандурному мистецтву української діаспори ХХ ст. у 

висвітленні постатей видатних виконавців приділяється увага їх 

концертній діяльності, зазначаються найбільш знакові концерти як у 

творчій діяльності окремих діячів, так і у розвитку кобзарського 

мистецтва у цілому. Так, кульмінацією знакового ХІІ археологічного 

з’їзду (Харків, серпень 1902 р.), що розпочав, за словами Г. Хоткевича, 

нову еру в історії кобзарської справи, став великий етнографічний 

концерт. У ньому взяли участь представники трьох шкіл гри кобзарів – 

харківської, чернігівської, полтавської, окрім традиційних сольних 

виступів у концерті прозвучали й ансамблі за участю бандури, що було на 

той час новаторством; концерт завершував виступ зведеного оркестру, до 

складу якого входили бандуристи, лірники і троїсті музики [62, с. 68–69]. 

Дослідниця відзначає зарубіжні концерти Української кобзарської 

капели під керуванням М. Ємця, подаючи їх програму, так і відгуки преси 

на сольні концерти бандуриста, у яких відмічається його виконавський, 

композиторський, просвітницький талант [62, с. 82–84]. Говорячи про 

концертну діяльність Г. Хоткевича, В. Дутчак зазначає не лише репертуар 

його концертів, майстерність виконання, а наголошує на просвітницькій 

складовій концертних програм [62, с. 95–95]. Цікавим з точки зору 

соціокультурних досліджень є спостереження дослідниці про особливості 

репертуару Київської капели бандуристів, яка давала концерти після 

приєднання західних українських земель у 1939 р. до УРСР. Колективу у 

Проскурові, Львові, Тернополі було дозволено співати ідеологічно менш 

заангажований репертуар, ніж у тодішній Україні, з опорою на 

шевченківські твори [62, с. 106]. В. Дутчак зазначає і концертну практику 

бандуристів діаспори з материковою Україною, яка активізувалася після 

отримання Незалежності [62, с. 319–321]. 

У роботах Г. Карась [78; 79], присвячених українській діаспорі, 

вагоме місце посідає характеристика виконавського мистецтва музикантів 

українського зарубіжжя. У монографії [79] концерт як форма публічної 

репрезентації музики розглядається у контексті виконавської діяльності 

музикантів – інструменталістів (піаністів, скрипалів, віолончелістів, 

виконавців на народних, духовних і ударних інструментах), вокалістів, 

хорових колективів, а також музикантів-аматорів і представників 

традиційного музикування. 

Хоча концерт як провідна форма діяльності виконавців не є 

предметом спеціального розгляду вченої, однак у роботі доволі широко 
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представлені концертні програми та рецензії на найбільш знакові 

концерти, зазначає нові концертні форми. Так, дослідниця, 

характеризуючи музичне життя Галичини початку ХХ ст., яке вплинуло 

на подальший розвиток музичної культури діаспори, вказує на появу 

нових на той час концертних форм – з 1920-х рр. речиталю (сольного 

концерту), з 1930-х рр. – тематичних концертів, присвячені виключно 

українській музиці, відмічає унікальний на той час монографічний 

концерт, присвяченій 50-річчю В. Барвінського, який у 1938 р. виконав 

піаніст Р. Савицький [79, с. 397]. 

Програми окремих концертів подано у контексті характеристики 

музичного життя. Характеризуючи концерт молодої піаністки Дар’ї 

Гординської, даний у 1938 р. у Львові, Г. Карась наводить його репертуар, 

який включає творю сучасної української музики (чотири прелюдії 

Л. Ревуцького, «Українська сюїта» В. Барвінського, «Поема» ор. 5 № 1 

В. Косенка, «Картинки Гуцульщини» М. Колесси, «Мала сюїта» 

Н. Нижанківського, «Варіації на тему чумацької пісні» Т. Микиші, «Пісня 

до схід сонця» С. Людкевича), які свідчать про свідоме пропагування 

виконавицею української музики, яким вона займалася далі протягом 

усього свого життя [79, с. 398]. 

У монографії також подається репертуар концертів задля 

характеристики репертуару виконавців. Так, зазначено, що концертні 

виступи Любки Колесси включали твори Й. С. Баха, Ф. Шопена, Ф. Ліста, 

а також прелюдії В. Барвінського [79, с. 408]. Загалом, характеризуючи 

концертну діяльність українських виконавців діаспори, Г. Карась акцентує 

увагу на концертних програмах, у яких звучали твори українських 

композиторів – класиків та сучасників. 

Отже, сьогодні концертне життя української діаспори вже почало 

усвідомлюватися дослідниками як важлива складова української музичної 

культури. 

Питання концертної практики опосередковано висвітлюються також 

в дослідженнях щодо її відтворення в працях музичних критиків. 

Пошлемося на монографію Л. Мельник [125], яка є її дисертаційним 

дослідженням [126], де охарактеризовано діяльність німецькомовної, 

польськомовної, україномовної преси та її роль у висвітленні культурно-

мистецького життя Львова у період з 1776 до 1939 р. У роботі зазначено, 

що вагоме місце у львівській пресі посідають рецензії на концерти, які 

подають відомості про репертуар виконавців та особливості інтерпретації 

ними музичних творів. Дослідниця однак відзначає, що у львівській пресі 

(польськомовній та німецькомовній) на першому етапі розвитку (1776–

1824) були поширені інформаційні жанри – анонс, замітка, повідомлення 

тощо, навіть у рецензіях найбільш вагомою була репортажна складова, 

оскільки аналітичний інструментарій на той момент ще не був 
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розроблений, що у цілому відповідало загальноєвропейській практиці 

[1260, с. 16]. У наступний період (1824–1848) поступово зростає 

аналітична складова, так і спеціалізація преси щодо концертної діяльності, 

однак аналітика носить часто поверховий характер. Так, у концертах та 

оперних виставах аналізується передусім вокальна майстерність співаків, 

а участь оркестру описується за допомогою загальних фраз [126, с. 18]. У 

період 1848–1900 рр. концертне життя починає висвітлювати й українська 

преса (газети «Зоря Галицька» та «Діло»), втім, основними залишаються 

жанри інформаційні, а не аналітичні [126, с. 20]. Щодо висвітлення власне 

концертної діяльності, до Л. Мельник детально зупиняється на 

концертних виступах Г. Малера, Р. Штрауса та Р. Леонкавалло, які 

відбулися у Львові у «зірковому сезоні» Львівської філармонії 1902–

1903 рр., та їх відбиття у львівській музичній пресі [126, с. 22–23]. Отже, 

аналіз преси допомагає відтворити особливості концертного життя 

України у його репертуарній та виконавській складовій. 

Праці Л. Мельник доводять справедливість думки про періодичні 

видання як важливе джерело інформації про концерти, що проводилися 

впродовж досліджуваного періоду в різних містах України. Саме тому у 

вивченні концертного життя України значне місце посідає розгляд музичної 

преси, оскільки й до сьогодні для музикантів важливою є оцінка їх 

концертної діяльності з боку знавців музики. До публікацій, що 

реконструюють картину художнього життя того часу, відносяться рецензії 

на концерти, критичні замітки, тематичні огляди, статті, у яких 

відображено діяльність музичних товариств та організацій тощо. У роботі 

було використано як спеціальну, так і загальну пресу: у спеціальній подано 

ґрунтовні відомості щодо мистецької складової усіх художніх подій, проте 

багато інформації є і в загальній пресі, яка зосереджується не на власне 

мистецькому, а на суспільному компоненті художній подій країни. У роботі 

було задіяно як видання першої третини ХХ cт. («Музика», «Українська 

музична газета», «Музика масам», «В мире искусств», «Музыка и 

революция»), так і другої половини ХХ ст. («Культура і життя», «Вечірній 

Київ»). 

Інформація про концерти міститься також в документах, що 

зберігаються в архівних установах. Важливе місце у вивченні концертної 

діяльності посідають неопубліковані архівні джерела. Зазначимо, що усі 

роботи, присвячені вивченню музичного життя регіонів України, 

спираються на вагому джерельну базу. У нашій роботі у центрі 

дослідження – київський регіон, тому джерелами дослідження стаються 

архівні матеріали з Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського, а також Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України, де зібрано особисті архіви видатних 

українських митців. У монографії також використано особистий архів, у 
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якому зібрано матеріали щодо концертної діяльності творчої спілки 

«Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (афіші, програми 

концертів, особисті записи діячів мистецтва), членом якої є автор і з яким 

йде активна співпраця. 

Отже, питання функціонування концерту як складової культурно-

мистецького життя здобули різностороннього висвітлення в численних 

працях. Однак, доводиться констатувати, що автори проаналізованих 

робіт не мали на меті постановки й висвітлення проблеми, що видається 

надзвичайно важливою, а саме: як трансформувався концерт впродовж 

достатньо тривалого періоду. Тому в роботі ми сконцентруємося на 

еволюції концерту як форми публічної репрезентації музики у культурно-

мистецькому житті України другої половини ХІХ – початку ХХІ ст., 

розглядаючи її у контексті діяльності музичних товариств, державних та 

громадських музично-концертних організацій як організаторів концертів, 

освітніх закладів, які виконують подвійну функцію – підготовки кадрів 

для концертної діяльності та проведення самих концертів як навчальних 

форм для майбутніх майстрів сцени, а також нових тенденцій кінця ХХ – 

початку ХХІ ст., які пов’язані із новою соціокультурною реальністю. 

 

Історичні етапи розвитку концерту 

 

Розгляд концерту як важливої частини культурно-мистецького життя 

України неможливий поза його європейським контекстом, оскільки 

концерт як явище з’являється і формується у Західній Європі і лише 

пізніше приходить на терени України. Отже, коротко охарактеризуємо 

історичний розвиток концерту у Європі від витоків до сьогодення, а також 

зазначимо передумови його появи в Україні.  

Термін «концерт» має два значення – музичний жанр, генетично 

пов’язаний з ансамблевою грою різних груп інструментів, які, з одного 

боку змагаються між собою (лат. concertare – змагатися, сперечатися), з 

іншого – грають злагоджено (італ. concertare – узгоджуватися, 

домовлятися, англ. сonsort – спілкуватися, гармоніювати), і публічне 

виконання музики із заздалегідь анонсованою програмою у спеціальному 

приміщенні. Обидва значення поняття «концерт» з’являються практично 

одночасно (ХVІІ–ХVІІІ ст.) і пов’язані з появою слухача, публіки, яку, 

згідно з естетикою бароко, потрібно вразити, емоційно захопити, 

розчулити, що, власне, і досягалося музичними засобами, властивими для 

жанру концерту (контрасти, зміна динаміки, гра емоцій, пов’язана зі 

зміною ладу, темпу тощо). 

Концерт як жанр і концертування як прийом спрямовані на емоційне 

враження слухача засобами музики, при цьому місце слухання у даному 

випадку є абсолютно неважливим – це може бути вулиця, палац, храм. 
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Натомість концерт як публічна акція передбачає цілеспрямоване слухання 

музики і тому вже потребує спеціальної інституалізації. Саме заради 

отримання естетичних вражень народжується та поширюється практика 

публічного виконання музики, яка має цінність сама по собі. 

Зосередження слухача на музиці як на спеціальному об’єкті, який є 

самоцінним і вже остаточно відірвався від своїх побутових функцій, 

знаменує народження нової публічної культурно-мистецької акції – 

концерту. Як слушно вважає В. Мартинов, процес слухання музики 

«повинен бути максимально огороджений від вторгнення будь-яких 

сторонніх життєвих проявів і зосереджений виключно на сприйнятті того, 

що пропонується до прослуховування, а для цього необхідним є 

спеціально пристосоване приміщення, і саме таким приміщенням є 

концертна зала. Якщо раніше музика звучала в церкві, в палацових залах, 

на площі або в парках, музика повинна була перемішуватися (і неминуче 

перемішувалася) з самими різними проявами життя – з відправою 

релігійного культу, з придворними церемоніями, зі святами або з 

розвагами, то в концертній залі слухання музики, звільняючись від 

співучасті з усіма перерахованими вище проявами життя, стає цінним і 

автономним актом» [124, с. 203]. 

Зазначимо, що концертування як музичний прийом та жанр 

концерту історично виникають раніше, ніж публічний концерт, куди 

слухач приходить спеціально заради естетичної насолоди. Однак і 

музичний жанр, і публічне виконання (про що, зрештою, свідчить єдиний 

термін на позначення різних за явищ) музики є тісно пов’язані між собою 

емотивною та естетичною природою сприйняття музики людиною бароко. 

Вкажемо на цікаву аналогію, що її наводить В. Мартинов, щодо зв’язку 

концерту як жанру та як публічної акції, ґрунтуючись на категоріях 

філософського мислення доби бароко. Concerto grosso як жанр-

попередник концерту, де основним типом розвитку були чергування tutti і 

solo, є музичним відтворенням парадигми класичного Порядку, що 

втілюється у принципі таблиці і класифікаційних рядів. Послідовність 

однотипних творів всередині циклу є спорідненим послідовності кімнат і 

залів в анфіладах барочних палаців, а також партерним розбивкам парків 

(Версаль), де саме і проводилися публічні концерти [124, с. 194–195]. 

Те, що слухачеві у добу бароко почала приділятися пильна увага, 

свідчать численні трактати. Так, публіка «за Дж. Каччіні, це, з одного 

боку, натовп, а з іншого – зворушливий слухач, а за К. Монтеверді – це 

розчулений слухач; за М. Преторіусом – треба дарувати радість і насолоду 

слухачам, а за А. Кірхером – необхідно викликати у душі слухача будь-

який афект; за І. Кеплером – слухач насолоджується гармонією співу і має 

відповідні душевні здібності, а за М. Мерсенном – слухач має право на 

особисту думку; за Г. Пічемом – слухач це музикант-дилетант, а за 
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А. Бедфордом – слухач – учасник концертного виконання, людина, що 

ходить у храм заради задоволення, яке отримує від гарного співу» [27, 

с. 122]. Отже, поява приватного, а потім публічного концерту пов’язана зі 

зміною запитів середовища, появою нової категорії – слухача, який прагне 

музично-естетичних вражень, а основною метою існування музики, за 

влучним висловленням В. Мартинова, стає її публічна репрезентація, де 

«внутрішня природа музики споконвічно передбачає акт публікації – акт 

публічного виконання або публічного тиражування видання, при цьому 

поза цими актами про жодну музику не може йти мови» [124, с. 84]. 

Ще одним важливим чинником розвитку концертного життя є 

наявність відносно розвинених державних інститутів, оскільки концертне 

життя могло активно розвиватися лише там, де є публіка, яка є 

спроможною для вільного самовиявлення. Стадіально раніше концерти 

з’явилися у Венеціанській республіці, вільному місті Гамбурзі, Голландії 

та Англії, пізніше в абсолютних монархіях – Франції, Норвегії, Росії, 

Австрії [56, с. 152–153]. 

Історія концерту як публічної акції демонструє його еволюцію, 

свідчить про розширення рамок концертної діяльності, появу його нових 

видів. На першому етапі розвитку концертної практики, у ХVІІ–ХVІІІ ст. 

у придворному побуті та аристократичних салонах (так звані академії, 

collegium musicum) музикування було розраховане лише на обмежене 

коло запрошених осіб. Для гостей грали музиканти, які були на службі 

аристократа-мецената, що мав власні інструментальні та хорові капели. 

Невелике число слухачів та мале приміщення надавали концертам 

характер камерно-ансамблевого музикування [230, с. 926]. У цей період 

відбувається формування основних складових концертної діяльності – 

з’являються такі поняття як концертний виконавець (віртуоз), формується 

відповідне середовище, розвивається принцип патронату концертної 

діяльності, закріплюється тріада «автор-виконавець-слухач» [27, с. 122]. 

Батьківщиною перших форм розважальних концертних програм 

вважається Англія. Перші відкриті платні концерти в Європі були 

організовані у Лондоні у 1672–1678 рр. скрипалем Дж. Банністером у його 

власному будинку. Слухачам навіть надавалося право вибору програми 

[230, с. 926].  

Важливим етапом розвитку відкритих платних концертів стала 

діяльність французького товариства «Concert spiritual», заснованого у 

1725 р., яка поклала кінець королівській придворній монополії на 

виконання світської музики. Назва товариства, яка перекладається як 

«Духовні концерти», була пов’язана з виконуваним репертуаром, у якому 

вагому частину посідали твори латинської традиції – мотети, кантати та 

інші церковні жанри. Окрім того, на концертах, організованих 

товариством, звучала інструментальна музика не французьких авторів. 
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Вибірковість репертуару, у тому числі заборона виконували оперні уривки 

та музику французьких композиторів, малий термін, у який було 

дозволено влаштовувати публічні концерти (лише 35 днів на рік, коли 

відповідно до церковного календаря, не давалися вистави у театрах), 

пов’язана з обмеженням, яке накладало на діяльність товариства 

Королівська академія музики (Опера) [20, с. 132–133]. 

Засновником «Concert spiritual» виступив Анно Данікан-Філідор 

(1681–1728) – придворний музикант (флейтист, гобоїст) та композитор. 

Перший концерт було влаштовано 18 березня 1725 р. у Залі швейцарців 

королівського палацу Тюільрі (Salle des Suisses du château des Tuileries), на 

якому прозвучали Різдвяний концерт А. Кореллі (1653–1713) та два 

мотети Мішеля Рішара Делаланда (1657–1726). Усього протягом 65 років 

товариства було виконано 1253 музичних творів, написаних 456 авторами. 

Через заборону використання французької музики на концертах 

товариства виконавцями виступали іноземні артисти-віртуози і на той 

момент ще маловідомі молоді таланти [20, с. 133]. 

Останній концерт товариства «Concert spiritual» відбувся 11 березня 

1790 р. Однією з причин закриття стало обмеження виконавських сил, 

оскільки на концертах не виступали іноземні віртуози, а Опера, як і у 

попередні роки, не давала дозволу на участь у цих акціях своїм 

музикантам. Діяльність «Concert spiritual» зіграло важливу роль у 

розвитку концертного життя Франції і Європи. Завдяки йому було 

сформовано тип відкритого платного концерту з двох відділень, на якому 

виконувалися симфонія, вольний концерт та вокальні номери, виконавці 

змогли задовольнити попит слухачів у «віртуозності», було покінчено з 

придворною монополією на виконання світської музики, а ініціатива 

перейшла до рук музикантів-професіоналів [20, с. 136]. 

Окрім публічних концертів, важливими осередками конвертування 

стали паризькі «hôtel particulier» (невеликий міський особняк французьких 

аристократів та заможної буржуазії), серед яких найбільш знаними були 

Отель Конде, Палац Бурбон, Отель де Прі, Отель Конде, Отель Субіз, 

Отель Роган, Отель Ламбер. В «hôtel particulier» у середині XVIII ст. 

високопоставлені особи влаштовували музичні вечори [28, с. 38]. 

Одними із найвідоміших вечорів стали зібрання генерального 

королівського відкупщика Ла Пупліньєра (1693–1762) в Отелі по 

вул. Рішельє, а з 1747 р. у замку Пассі по вул. Каштанів. Оркестром Ла 

Пупліньєра, який складався з 15 музикантів (6 струнників, 8 духовиків та 

клавесин), у різний час керували Ж.-Ф. Рамо, Ф. Ж. Госсек, Я. В. Стаміц. 

За спогадами сучасників, Ла Пупліньєр «взяв на своє утримання кращі 

музичні концерти, які були відомі у той час; музиканти жили у нього і 

готували вранці разом ті симфонії, які виконувались увечері. Всі кращі 

музиканті, що прибували з Італії, скрипалі, співаки і співачки були 
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прийняті, розміщені у його домі, де й кормились, і кожний намагався бути 

блискучим на його концертах» [28, с. 41]. 

Концертне життя розвивалося не лише у передових Англії та 

Франції, публічні концерти стали важливою складовою культурно-

мистецького життя Німеччини та Австрії. Німеччина в середині XVII ст. 

здійснювала відкриті концерти завдяки зусиллям органістів – М. Векмана, 

Д. Букстехуде. В 1743 р. аматорське товариство І. Хеллера організовувало 

«Великі концерти», а вже починаючи з 1781 р. були розпочаті постійні 

концерти в залі «Гевандхауз» [15, с. 93]. В Австрії 1752 р. об’єднання 

любителів музики впровадило відкриті симфонічні концерти «Академії», в 

1771 р. композитор Ф. Гасман заснував «Товариство музикантів», 

організувавши постійний симфонічний оркестр [21, с. 78]. Отже, протягом 

XVIIІ ст. концерт як форма публічної репрезентації музики по всій 

Західній Європі стає невід’ємною частиною музичної культури. 

Отже, зібрання у «hôtel particulier», «Concert spiritual» у Франції, 

мистецькі об’єднання Австрії і Німеччини, а також аналогічні установи в 

інших європейських державах стали одними з перших осередків, де 

сформувалася відповідна інфраструктура для концерту як форми 

публічної репрезентації музики, яка включає такі компоненти, як: 

репертуар, виконавці, форми концертів, приміщення, і ці основні 

компоненти пізніше не змінюються і закріплюються як основні. 

Важливим компонентом концерту стає виконавець-віртуоз, для 

виступів якого закріплюється сольний концерт як пріоритетна форма. 

Проте у XVIIІ ст. переважно практикувався змішаний тип виступу, який 

передбачав гру інструменталіста або виступ співака за участю оркестр та 

інших виконавців (т. зв. антураж). Навіть у 1830-х рр. так виступав 

знаменитий Н. Паганіні, і лише у 1840-х рр. Ф. Ліст першим відмовився 

від цієї практики і грав сольні концерти без участі інших виконавців [230, 

с. 926–927]. Сольний концерт не був єдиною формою концертного 

виступу, проте саме він сприяв розвитку віртуозного начала. І сьогодні, 

при усьому плюралізмі концертних форм, ім’я виконавця передусім, 

навіть більше, ніж композитора, стає приводом відвідування концерту 

публікою. 

На важливість приміщення у розвитку концертної діяльності вказує 

Є. Дуков, який виділяє три основні їх типи. Це, по-перше, будівлі театрів, 

які влаштовували публічні концерти у вільний від спектаклів час. Ця 

практики біла поширена практично в усіх театрах Австрії і Німеччини, а з 

кінця XVIII ст. і у Королівському театрі у Лондоні. По-друге, для 

концертів використовувалися приміщення готелів та казино. Так, 

знаменитий лейпцизький Гевандхауз виникає у готелі «Три лебеді», а в 

австрійському Інсбруку у 1799 р. у міському казино місцевий університет 

на основі філармонійного товариства почав влаштовувати концерти. Третє 



 40 

місце, де влаштовувалися концерти – паркова зона, спочатку у курортних 

зонах, пізніше – у великих містах. Серед концертних майданчиків 

найбільш знаним є лондонський «Воксал», відкритий у 1742 р., де було 

кілька павільйонів зі сценами (одна з них – з органом), у тому числі – 

Рейнлахська ротонда діаметром 150 футів, у центрі якої була кругла 

естрада, де розміщувався оркестр [56, с. 163–164]. 

Як зазначає дослідник, усі ці приміщення є «вузловими пунктами 

вільної, не утилітарної міжособистісної комунікації», «просторами, що 

виходять для кожної людини за межі його повсякденності» [56, с. 165]. 

Проте ця небуденність була трохи іншою, ніж та, що традиційно була 

пов’язана з храмовим простором. Новий тип зустрічі з музикою «було 

більш мирським в порівнянні з виключно храмовим і більш 

демократичним, доступним у порівнянні з семантичні полем елітарного 

придворно-замкового простору, що, природно, могло викликати у ряду 

сучасників відчуття “зниження”, “спрощення” … для більшості ж з них 

контакт з жанрами, народженими в рамках придворно-замкової культури, 

ніс принципово іншу семантику – прилучення до раніше практично 

недоступному, що належало більш високим з соціальної ієрархії 

верствам» [56, с. 166]. Отже, концерт є явищем, яке відноситься до 

надбуденного, майже сакрального, проте є ієрархічно нижчим, ніж 

церковно-сакральне, і яке у секулярний Новий час для багатьох стало 

замінником внутрішнього духовно-сакрального простору на простір 

духовно-естетичний. Зв’язок концерту із сакральним підкреслює Є. Дуков, 

вказуючи, що коли під час посту замовкало святкове життя і зачинялися 

театри, для публіки залишалися лише концерти, які стали своєрідною 

сполучною ланкою між світським та сакральним життям [56, с. 167]. 

Таким чином можна констатувати, що на кінець XVIIІ ст. концерт 

виокремлюється як частина соціокультурного простору, де важливу роль 

відіграють такі компоненти, як: законодавство, цензура та ідеологія 

(заборона виконання окремих творів на концертах, заборона брати участь 

конкретним виконавцям тощо), концертний менеджмент, який 

передбачав організаційну складову концертної діяльності. Також у цей час 

відбувається формування публіки як основного «споживача» концерту як 

форми публічної репрезентації музики, виконавця, який орієнтований на 

демонстрацію віртуозного начала, а також композитора, що починає 

орієнтуватися на музичні смаки публіки. 

Стосовно концертного менеджменту зазначимо, що він є 

невід’ємною частиною концертного життя і тісно з ним пов’язаний. 

Початок його припадає на кінець XVII ст., однак найбільш активно його 

розвиток припадає на ХІХ ст., коли все більшого поширення зазнали 

симфонічні, камерні й сольні концерти, організовані зусиллями різного 

роду музичними товариствами, що існували в усіх великих європейських 
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культурних центрах. Найвідомішими у ХІХ ст. були постійні симфонічні 

концерти Товариства концертів Паризької консерваторії (засноване 

1828 р.), Лейпцігського Гевандхауза (засноване у 1781 р., реформоване 

(Новий Гевандхауз) у 1884 р.), Віденського (засноване у 1842 р.) та 

Берлінського (засноване у 1882 р.) філармонічних оркестрів, «Концерти 

Ламурйо» у Парижі (засновані у 1881 р.), лондонські «Променад-

концерти» (засновані у 1895 р.) та ін. У Берліні 1880 р. Г. Вольфом було 

відкрито першу концертну агенцію, яка займалася організацією виступів 

артистів, що поклало початок сучасній концертній індустрії, яка дуже 

швидко розвинулася в США [230, с. 927]. Отже, концертні організації – 

державні та приватні – стають потужним імпульсом розвитку концертного 

життя по всьому світі. Вони швидко реагували на запити часу і 

стимулювали розвиток концертної діяльності у соціокультурному 

просторі європейських країн. 

Подальший розвиток концертного життя Європи, починаючи з кінця 

XVIIІ ст., йшов у сторону його демократизації, відходу від камерної, а, 

отже, елітарної форми до більш доступної для широких мас. 

Демократизація публічного концерту як виду діяльності, яку розпочало 

товариство «Concert spiritual», було продовжено у часи Французької 

революції. Можна прослідкувати, як поступово відбувалася 

трансформація масових дійств з участю народу у великі масові концерти 

за участю значної кількості професійних музикантів.  

Перший період (1789–1792 рр.) ознаменований появою нових свят 

(День взяття Бастилії, День Свободи, Свято Федерації, Церемонії 

вшанування видатних осіб, День конституції, День Свободи, День 

Паризької Комуни, День проголошення Республіки), під час яких 

відбуваються масові заходи та церемонії [17, с. 183–184]. Цей період 

характеризується народженням нового типу музикування, де «свята 

виходять з приміщень соборів на простір – у поля й сади; з'являються 

вуличні процесії та кортежі, нові ритуальні місця – Марсове поле, 

Пантеон. Зароджується новий тип музичної культури: Te Deum’и замінено 

масовими народними піснями та гімнами професійних композиторів; 

залучено нові творчі сили (духовий оркестр Національної гвардії); 

церемонії та свята оформлюються творчою групою: художник, поет, 

композитор, диригент; з'явився новий виконавець – народ, що співає у 

супроводі духового оркестру» [17, с. 185]. 

У другий період (1793–1794 рр.) у відзначені святкових дат 

відбуваються зміни: з’являються нові свята (День Розуму, Свято Верховної 

істоти), відбуваються зміни у їх святкуванні у сторону їх «камернізації»: від 

великої масової події на Марсовому полі до меншої за масштабом 

публічної акції у національному парку Тюільрі та Конвенті, йде 

переорієнтація виконавців від грандіозних хорів і оркестрів з народу до 
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концертів за участю професійних артистів. Так, на свято Дня взяття 

Бастилії, що відзначалося 14 липня 1794 р. на площі перед палацом Тюільрі 

«музиканти Національного інституту музики та артисти театрів склали 

оркестр із 135 музикантів та хор із 98 співаків. Прозвучали твори Госсека, 

Далейрака, Філідора, Вогеля та “Марсельєза”. Духовий оркестр виконав 

“Карманьолу” та “Ca ira”» [17, с. 185]. 

Третій період (1795–1800 рр.) характеризується тенденцією до 

зменшення кількості свят із семи (Заснування Республіки, Молоді, 

Подружжя, Вдячності (подяки), Землеробства, Свободи, Старців) до двох 

(День взяття Бастилії, Оголошення Республіки), а у їх святкуванні 

відбувається диференціація, як у виконавському складі – на Марсовому 

полі виступають військові (маневри та паради під музику оркестрів 

консульської гвардії), так і у публіці, коли урочисті святкування у 1797 р. 

у Люксембурзькому палаці було запрошено лише обраних. Цей період 

також характеризується остаточним відходом від масового дійства за 

участю народу як учасника й виконавця і переходом до святкового 

концерту для обраної публіки за участю музикантів-професіоналів [17, 

с. 188–189]. 

Саме з кінця ХVІІІ ст., після вдалих спроб платних публічних 

концертів у європейських країнах, а також практика масових акцій, 

запроваджених після французької революції, що переросли у масові 

публічні виступи музикантів, можна говорити про сформовану 

інфраструктуру концертної діяльності. Класичну музику ХІХ ст. 

справедливо можна вважати індустрією із власною інфраструктурою, 

матеріально-технічною базою і адміністративно-господарчим апаратом, а 

виконання музичних творів передбачає використання усієї цієї 

інфраструктури [124, с. 205]. Ця інфраструктура є доволі розвиненою і 

включає мережу концертних залів та театрів у різних містах і країнах, для 

функціонування яких треба кадри. Для цього відкривається мережа 

освітніх закладів (консерваторій), які потребують педагогів. Далі в 

інфраструктуру входять музична преса, меломани, адміністрація 

концертних залів, фестивалів і філармонійних установ, майстри музичних 

інструментів та експерти, музичні видавництва [124, с. 204]. 

Додамо до спостереження В. Мартинова також, що саме у ХІХ ст. 

формується PR-блок, до якого входить музична критика (журналістика), 

яка сприяючи формуванню смаків публіки, також відіграє значну роль у 

розвитку концертного життя. Не треба забувати, що важливим 

компонентом концертної діяльності є публіка та ступінь її підготовки. 

Розвиток концертної діяльності відбувався по двох напрямках – від 

духовного до світського, від розважального до серйозного. Для більшості 

слухачів ХVІІІ–ХІХ ст. концерт – це передусім розвага або принаймні 

відпочинок. Як слушно зазначає С. Лащенко, основою інтересу публіки до 



 43 

концерту є вічний потяг до новизни та розваг. Проте навіть сприймаючи 

концерт як своєрідний атракціон, публіка несвідомо розширює свій 

слуховий досвід, звикає до нового звучання, формуючи ґрунт для набуття 

навичок слухати музику [92, с. 185]. Саме тому багато діячів музики 

наголошував на виховній та просвітницькій функціях концерту, 

турбувалися про виховання смаків слухачів. Музична критика ХІХ ст. 

була спрямована не лише на оцінку художньої вартості композиторської 

творчості або виконавської майстерності артистів, а й виховання 

музичних смаків публіки, на яку, врешті решт, і була спрямована 

концертна діяльність. 

Розквіт концертної діяльності у ХІХ ст. пов’язаний не лише з 

виконанням серйозної музики, а й розважальними її напрямами. 

Характерною для Франції другої половини ХІХ ст. стає діяльність 

паризьких кафе-концертів та кафешантанів, розрахованих на невелику 

аудиторію, що, в свою чергу, давало можливість розвитку в них камерних 

жанрів ліричного співу (кафешантан) та спілкування з публікою, сольного 

танцю, ексцентрики (кафе-концерти) [84]. Естрадний концерт – окремий 

напрямок у розвитку культурно-мистецького життя, дослідження його 

розвитку – це тема окремого дослідження. Відзначимо однак його 

беззаперечний вплив на розвиток концертів академічного напряму, 

особливо наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. 

Отже, у ХІХ ст. остаточно формується соціокультурна система, у 

якій концерт є одним із ключових компонентів мистецького життя, до якої 

долучаються такі компоненти, як: музична індустрія, куди входять нотне 

видавництво, виробництво музичних інструментів; система мистецьких 

освітніх закладів, PR-блок (музична критика та журналістика). Таким 

чином, саме у ХІХ ст. концерт як форма публічної репрезентації музики 

формує навколо себе систему соціокультурних зв’язків, які є 

визначальними для нього. Пізніше, у ХХ ст., можна говорити про 

еволюцію форм концерту, проте системо утворюючий чинник є 

незмінним. При еволюції форм концерту на нього можуть впливати різні 

чинники, наприклад, посилюватися ідеологічний та цензурний у 

тоталітарних суспільства, що вплавило на зміст та форму проведення 

концертів, однак у жодному разі не можна говорити про зміну, 

доповнення та еволюцію самої соціокультурної системи, до якої входить 

концерт, і еволюція відбувалася у розширенні та видозміні складових 

елементів концерту як публічної форми репрезентації музики. 

Концертне життя в Україні, подібно до музичних практик Європи, 

також йшло шляхом від аматорства до професіоналізму. Коротко 

охарактеризуємо підготовчий етап формування повноцінного концертного 

життя, яке розпочнеться лише з другої половини ХІХ ст. у зв’язку з 

діяльністю музичних товариств. Передумовою становлення та розвитку 
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концертного життя України були різноманітні форми домашнього 

музикування, серед яких головними були побутове камерне музикування, 

салонні і маєткові концерти. На відміну від Західної Європи, підготовчий 

етап концертного життя в Україні розпочався на два століття пізніше. На 

першому етапі становлення концерту як публічної репрезентації музики 

відсутня церковно-релігійна складова (духовні концерти у храмах), перші 

спроби організації концертів (приватних) пов’язані з музикуванням у 

аристократичних салонах, що пов’язано з пізнім етапом початку розвитку 

концертної діяльності. 

Приватні концерти були вагомою частиною музичного життя Києва. 

Серед мистецьких заходів концертного типу варто назвати виступи в 

маєтку князя Ф. Голіцина в Козачому під Києвом (1797–1800 рр.), які 

влаштовував знаменитий байкар І. Крилов, який тоді служив секретарем 

князя і вчителем його дітей. На домашніх концертах І. Крилов грав на 

скрипці, його учениця – на фортепіано, а один з дев’яти синів Ф. Голіцина 

співав [223, с. 352]. 

Подальший розвиток концертного життя на українських землях 

йшов за загальноєвропейськими шляхами, однак із певним запізненням. У 

першій половині ХІХ ст. ще не було інституту публічних концертів. 

Проте, окрім салонного музикування у маєтках та домах аристократів, 

прообразами концертного життя стають квартири інтелігенції, де 

зосереджується культурно-мистецького життя. Згодом інтерес публіки до 

концертів сприяв створенню товариств, що займалися організаційними 

моментами концертної діяльності. 

В 1840–1850-х рр. у Києві вже було доволі поширеним камерне 

музикування у місцевих вчителів музики та любителів, серед яких можна 

виділити аматорські гуртки Гороновича, Острянського, Рігельмана, 

струнний квартет у складі Данилевського, Вітковського, Зубковича і 

Стороженка [223, с. 353]. В основному у приватних концертах брали 

участь музиканти-аматори, однак поряд з аматорами в салонних 

концертах інколи виступали запрошені професіонали – місцеві й приїжджі 

артисти. Так, на один з концертів у Києві під час великосвітського балу в 

Милорадовича було запрошено віолончеліста Б. Ромберга і скрипаля 

Ш. Лафона – музикантів, що мали європейське ім’я [223, с. 353–354]. 

Культурно-мистецьке життя, яке підготовлювало народження 

концерту як публічної форми репрезентації музики, окрім Києва, 

розвивалося в інших українських містах. У більшості культурних 

осередків процеси відбувалися паралельно, особливо у великих 

(губернських) містах, трохи із запізненням – у невеликих. 

Одним із важливих культурних осередків українських земель в 

Російській імперії стає Харків. Приватні музичні зібрання у Харкові 

фіксуються з кінця XVIII ст. Так, відомо, що в харківського жителя 
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П. Пискуновського в останній третині XVIII ст. збиралися друзі для 

«бесіди» і для співу, серед яких був і славетний філософ Г. Сковорода 

[223, с. 352]. 

У першій половині XIX ст. домашні концерти все більше почали 

влаштовуватися не у маєтках аристократів, а у домах міської інтелігенції. 

Серед перших зібрань для музикування можна назвати літературні вечори, 

влаштовані дружиною губернського прокурора, які відвідували професори 

й студенти Харківського університету. На цих зібраннях бував Г. Квітка-

Основ’яненко, який грав на флейті та виконував власні композиції для 

фортепіано. У 1840-х рр. у Харкові діяв аматорський гурток, який 

організував учитель Сакмейєром, де молодь грала на різних інструментах. 

У цьому колективі П. Сокальський грав на флейті як соліст і учасник 

ансамблів [223, с. 352–353]. 

Також музичні вечори за участю місцевих музикантів – 

професіоналів та аматорів у першій половині ХІХ ст. влаштовували в 

інших містах України – Катеринославі, Полтаві, Одесі та багатьох інших. 

Так, в Одесі на концерти, які носили напіввідкритий характер, можна було 

потрапити за квитками-запрошеннями. Найбільш відомими було два 

гуртки. Перший було утворено в залі Рішельєвського ліцею, на його 

концертах можна було почути музику В. Моцарта, Л. Бетховена, 

Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Л. Шпора, Р. Крейцера. Другий гурток, 

організований у 1853 р. учителем співу Г. Руфом, у місцевому 

католицькому храмі, а також Рішельєвському ліцеї виконував твори 

західноєвропейської духовної музики, серед яких – духовні твори 

Палестрини, Ф. Мендельсона, «Сім слів Христових» Й. Гайдна. Щодо 

Львова, то там у першій половині ХІХ ст. також були музичні товариства, 

але вони були німецькими або польськими [223, с. 355]. 

У становленні концертної практики також відігравали значну роль 

благодійні концерти, які були відкритими для публіки. У них брали участь 

передусім місцеві музиканти. Їх організаторами виступали вчителі 

музики, і іноді програми були доволі складними: музикантами-аматорами 

виконувалися симфонії, концерти, ораторії. До учасників концертів, серед 

яких були студенти університетів, дворяни-аматори, церковні співаки, 

долучали музикантів з кріпацьких капел. Іноді збиралися доволі великі за 

кількістю учасників колективи: так, наприклад, у Харкові для виконання 

ораторії «Свята Цецилія» Лейдесдорфа у 1825 р. було зібрано 250 

інструменталістів та співаків [223, с. 357]. Нерідко для участі у 

благодійних концертах залучали професійних музикантів, а також 

гастролерів, що надавало можливості суттєво підвищити прибуток від 

концерту [223, с. 358]. 

Отже, у всіх великих українських містах Російської імперії протягом 

ХІХ ст. відбувалися процеси професіоналізації музичного життя та 
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інституалізації концертної діяльності через утворення спільнот (поки що 

не інституцій), які займалися організацією публічних концертів – 

знаходженням приміщень, підбором репертуару, запрошенням артистів 

тощо. 

Музична складова, яка була невід’ємною частиною життя різних 

освітніх закладів – університетах, ліцеях, інститутах шляхетних дівчат, 

приватних пансіонах тощо, також ставала основою розвитку концертної 

діяльності. Серед законодавців мод – відкритий у 1805 р. Харківський 

університет, де у день відкриття було виконано спеціально написану для 

цієї події ораторію. Урочисті зібрання потягом 1806–1822 рр. 

відкривалися та закінчувалися виконанням музичних творів [223, с. 355–

356]. 

Таким чином, вагому роль у розвитку концертного життя в 

українських містах Російської імперії відігравали заклади освіти, які, не 

будучи пов’язані з професійною музичною діяльністю, ставали 

важливими осередками культурно-мистецького життя. Пізніше, з 

відкриттям професійним мистецьких освітніх закладів, останні переберуть 

на себе цю функцію. 

У першій половині ХІХ ст. також відбувається формування PR-

блоку концертної діяльності. Інформаційний компонент концертного 

життя спочатку був надзвичайно обмежений. Перші афіші писалися від 

руки, і їх було всього кілька примірників, де один вивішувався недалеко 

від приміщення майбутнього концерту, а інші спеціальний рознощик 

пропонував до уваги публіки по трактирах, ресторанах та домах відомих 

мешканців міста. Також на початку не було спеціальної преси, де б 

висвітлювалося музичне життя, і лише деякі газети у неофіційній частині 

губернських міст України («Киевские губернские ведомости», 

«Харьковские губернские ведомости», «Волынские губернские 

ведомости»), подавали напіврецензії-напівінформації щодо музичних 

подій [223, с. 361]. Отже, у першій половині ХІХ ст. в українських містах 

поступово формувалося музичне середовище, яке у другій половині 

століття дало можливість сформувати повноцінне концертне життя в 

Україні. 

У ХХ ст. йде розширення форм концертів, які були пов’язані з 

новими реаліями життя. Розвиток концертної діяльності України, 

починаючи з 1920-х рр. йшов у руслі загальних процесів, що відбувалися 

у СРСР. Революційна доба сприяла розвитку нових концертних форм. У 

1919–1920 рр. основними формами музичного життя Києва були 

концерти-мітинги, концерти-лекції, шефські концерти, музично-

історичні демонстрації. Концерти-мітинги проводилися заводах, 

підприємствах, у військових частинах, для червоноармійців та робітників 

призначалися концерти-лекції. У програмах таких заходів звучали 
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«Інтернаціонал», «Заповіт», народні пісні, твори М. Лисенка, К. Стеценка, 

С. Дрімцова, читалась поезія Т. Шевченка, І. Франка, П. Тичини [216, 

с. 32–33]. Зазначимо, що у радянську добу концертна діяльність стає 

важливою складовою естетичного виховання суспільства. Концерти-

лекторії серед робітників та селян проводилися не лише у спеціально 

підготовлених приміщеннях, а й просто неба, наприклад, на полі під час 

обідньої перерви, у цехах підприємств, клубах, освітніх закладах, на 

будівництвах тощо [30, с. 402]. Залучення пролетарських та селянських 

мас до мистецтва у 1920–1930 рр. відкривало шлях до розвитку художньої 

самодіяльності. 

Розвиток концертної діяльності у СРСР відбувався у контексті 

збереження як традиційних філармонічних, так і формуванні нових – 

пролетарських форм концертів з відповідним репертуаром і місцем 

проведення. Традиційні академічні форми концертів не зникають, проте 

більшої актуальності набувають спрощені за змістом, а тому зрозумілі 

широким масам, та більш мобільні форми концертів, формування та 

розвиток яких був інспірований передусім ідеологічним чинником. 

Репертуар таких концертів був регламентований і спрямований на 

виховання нової радянської людини. 

Концертне життя не припинялося під час Другої світової війни. Уже 

у перший місяць війни протягом трьох тижнів для військових частин 

київські артисти дали 300 концертів, полтавські – 280, харківські – понад 

200. Вже в останні дні перед окупацією у Харкові, вже коли місто 

бомбардували, Б. Гмиря виступав у концертах по радіо, в госпіталях, для 

військових частин, а останній його концерт відбувся 5 жовтня в театрі 

ім. Т. Шевченка. У дні війни ансамблі пісні і танцю військових округів 

перетворилися на армійські та фронтові, щорічно даючи понад 500 

концертів [30, с. 376]. Керівниками фронтових ансамблів часто були 

професійні музиканти, які служили в армії, як наприклад, композитор, 

піаніст, диригент Г. Жуковський. Створений восени 1941 р. Державний 

український ансамбль пісні і танцю (худ. керівник і балетмейстер 

Л. Чернишова, хормейстер І. Чижський) за перші три роки війни дав понад 

2000 концертів. До репертуару колективу входили українські та російські 

народні пісні, твори М. Лисенка, М. Леонтовича, радянських 

композиторів. Для цього колективу були написані пісні М. Вериківським, 

К. Данькевичем, Ю. Мейтусом, А. Штогаренком [20, с. 377]. 

Таким чином, концертне життя України під час Другої світової війни 

не припинялося, його основним завданням стало укріплення духу народу в 

боротьбі з фашистськими загарбниками. Варто зазначити, що концертне 

життя відбувалося і на захопленій німцями території, і саме там були 

спроби впроваджувати у репертуар національно забарвлені твори, що були 

заборонені радянською владою. Сьогодні вже розпочато висвітлювання 
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концертного життя на окупованій території (В. Гедз [46], І. Шеремета 

[222] та ін.), що дозволяє дати об’єктивну оцінку культурно-мистецькій 

діяльності на цих теренах під час Другої світової війни, оскільки у 

радянські часи ця сторона української культури не досліджувалася. 

Важливе місце у розвитку концертного життя у радянський період, 

як вже було зазначено, грали самодіяльні художні колективи, які 

організовувалися як у містах, так і селах. У повоєнні роки (1945–1962 рр.) 

збільшується кількість самодіяльних письменників, поетів, композиторів, 

танцюристів, музикантів, співаків: художня самодіяльність УРСР 

налічувала 120 тис. аматорських гуртків, 105 самодіяльних народних 

театрів, 48 народних ансамблів і симфонічних оркестрів [112, с. 8]. 

Більшість колективів та солістів наближалися до виконавської 

майстерності професійних майстрів. Високий рівень самодіяльного 

виконавства було продемонстровано на декаді української літератури і 

мистецтва у Москві у вересні 1960 р., де з великим успіхом виступили 

колективи та солісти художньої самодіяльності, які дали упродовж декади 

понад 150 концертів, що їх відвідали майже 200 тис. москвичів і гостей 

столиці, на яких з успіхом виступили і професійні артисти, зокрема 

оркестр під орудою Н. Рахліна, відомі українські співаки 

Є. Мірошниченко, Н. Міссіна, З. Озимовська, З. Христич, Д. Гнатюк, 

Г. Красуля, К. Огнєвий, В. Тимохін, М. Шевченко та ін. [112, с. 44]. Окрім 

самодіяльності, у розвитку української культури відгравали й професійні 

колективи. У 1963 р. в УРСР було 25 музичних і музично-драматичних 

колективів, у т.ч. 5 оперних, 25 філармоній, до складу яких входило 38 

колективів і понад 2000 солістів [112, с. 45]. 

Відзначимо, що розвиток концертного життя відбувався у двох 

напрямах – професійному та самодіяльному. Самодільна творчість 

рухалася у сторону професіоналізації, про що свідчить поступове 

зростання професійної майстерності її виконавців, деякі з часом ставали 

музикантами-професіоналами. Значну кількість професійних колективів 

та високий рівень професійної майстерності аматорів також можна 

пояснити і прагненням радянської влади за допомогою мистецтва 

прищеплювати людям головні ідеологеми радянської доктрини. Варто 

зазначити, що попри високий виконавський рівень, репертуар колективів 

був суворо цензурований, а кожен концерт, особливо святковий або 

ювілейний, включав твори, що прославляли Леніна та комуністичну 

партію. 

У 1950–1960-ті рр. відбувається розширення діапазону концертної 

діяльності, збільшуються їх масштаби. Так, у 1954 р. у Державному 

Київському театрі опери та балету ім. Т. Шевченка встановлюється орган, 

що відкриває новий напрям у київському концертному житті – органні 
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концерти [30, с. 398]. У 1950-х рр. активізувалася гастрольна діяльність, у 

тому числі й гастролі зарубіжних виконавців [30, с. 410]. 

1960–1970 рр. відзначаються активізацією концертної діяльності. У 

1967 р. у доповіді міністра культури УРСР Р. Бабійчука до річниці 

Жовтневої революції було зазначено, що 37 українських великих 

державних колективів гастролюють по всьому СРСР. Також українське 

мистецтво представляли 132 концертні бригади філармоній, понад 4000 

диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, співаків, інструменталістів та 

інших митців. Кількість проведених концертів зростало з року в рік [7, 

с. 21]. Важливе місце в організаційно-концертній діяльності посідають 

філармонічні об’єднання. Так, у 1962 р. філармонічні концерти в УРСР 

становили 53% до загальної кількості концертів, то в 1966 – вже 61%. 

Зростає кількість концертів, спрямованих на музично-естетичне 

виховання дітей та юнацтва: у 1966 р. було проведено 7966 таких 

концертів. У 1960-ті рр. однією з форм пропаганди музичного мистецтва 

стали масові свята-фестивалі, які влаштовувалися на стадіонах, літніх 

театрах та інших відкритих майданчиках. У Києві проводились фестивалі 

українського мистецтва «Дніпрові зорі», під час яких відбулося понад 100 

вистав і концертів, які відвідало 200 тис. осіб [7, с. 28]. 

Отже, у повоєнні роки ми спостерігаємо певну відкритість 

концертного життя в УРСР, що відобразилося у пожвавленні гастрольної 

діяльності, запрошенні зарубіжних артистів та гастрольних поїздках 

українських колективів, проте все одно репертуарна цензура, обумовлена 

ідеологічними причинами, не могло не обмежувати концертний репертуар 

українських митців, попри високий рівень їх виконавської майстерності та 

державну підтримку й соціальний захист. 

Починаючи з 1990-х рр. у незалежній Україні відбуваються складні 

та неоднозначні процеси у художньому житті країни, що призвело 

трансформації концертної діяльності. З одного боку, відкритість 

суспільства призвела до пошуку нових форм організації концертів, 

виконання нових творів, що раніше не звучали на концертній естраді, з 

іншого боку, занепадає централізована система організації концертної 

діяльності, зменшується роль аматорських колективів та концертів, 

комерційна складова починає витискувати художню. Однак саме з 1990-х 

рр. Україна починає активно входити у світовий художній простір, 

опановувати та залучати нові форми концертів, які вже є давно апробовані 

у світовій практиці. Сучасний концерт є доволі далеким від своїх 

первісних форм. Не змінилася лише основна константа, що концерт є 

передусім виступ артистів перед публікою (у теле- та радіоконцертах вона 

також є, хоча безпосередньо з виступом артиста не пов’язана). 

Як зазначає Є. Дуков, сьогодні концерт як форма суспільної 

репрезентації музики усіляко взаємодіє з різними видами видовищ, у тому 
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числі і не мистецькими, як-то: різноманітними «авто-шоу з віртуозними 

трюками водіїв-асів, виступи винахідників, що створюють за допомогою 

лазерної та електронної апаратури віртуальну звукову та просторову 

реальність та ін.» [56, с. 8]. Це надзвичайно розширює сьогодні поняття 

«концерт», зближаючи його з іншими масово-видовищними формами. 

Втім, це також генетично закладено у концерті, про що красномовно 

свідчить практика святкування урочистих подій у Франції після 

Французької революції. Головне у концерті – його сценічна складова як 

основа презентованого мистецтва, причому не лише музичного, а й 

театрального, хореографічного, естрадного, або синтез цих мистецтв. 

Однак і досі концерти успішно функціонують у своїх традиційних 

формах, що свідчить про «міцність» самого явища та вкоріненість його у 

культуру. 

Окрім традиційних видів концертів, сьогодні, у добу 

постмодернізму, народжуються нові форми концертів, які спрямовані на 

більше залучення слухачів у концертне дійство. На думку В. Мартинова, 

сьогодні концерти класичної музики перетворилися на одну з галузей 

шоу-бізнесу, і зараз йде активний пошук нових форм його побутування, 

зокрема, пошук нової ситуації для звучання музики та нового простору, 

виходячи на традиційні його форми. Як композитор, В. Мартинов сам 

пише твори, розраховані на нові форми музикування. Так, його твір «Ігри 

янголів та людей» призначений для виконання в храмі і на площі перед 

ним. Також композитор пропонує писати твори-перформанси, де немає 

чіткого фіксованого тексту і можливе поєднання музики, поезії, відеоряду 

[цит за: 122, с. 14–15]. 

Щодо форми сучасного філармонічного концерту, то, на думку 

Д. Журкової, слухач має можливість послухати «живу» музику, але й 

зануритися у минуле завдяки імітації давніх традицій через інтер’єр 

концертного простору, зовнішній вигляд і поведінку музикантів. Однак 

цього, на думку сучасних організаторів та менеджерів філармонії, може 

бути недостатнім для того, щоб слухач повністю занурився у музичний 

твір, і тому «у концертний простір починають вторгатися гігантські 

монітори. Завдяки їм дія, що відбувається, підноситься в більш звичному 

для сучасної публіки “екранному” форматі. Тим самим монітори 

“страхують” сприйняття слухача-глядача від розсіювання, беруть на себе 

частину тих зусиль, які необхідно приймати йому самому». Також дорогі 

екрани мають додаткове смислове навантаження як знак фінансової 

спроможності та успішності концертної установи, що говорить про 

гармонійне поєднання старовини музикантів з сучасністю [64, с. 26–27]. 

Втім, далеко не усі філармонії у час, коли академічне мистецтво має 

мінімальну підтримку від держави, можуть дозволити собі технічні 

новації, особливо у невеликих обласних містах, і їх концерти мають 
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доволі традиційний вигляд, що не заважає їх популярності серед слухачів і 

свідчить про те, що і до сьогодні традиційні форми концертів, що 

складися у XVII–XVIII ст., є актуальними і затребуваними. 

Нові (видовищні) компоненти концертів класичної музики та їх 

оновлені форми народжуються у контексті її функціонування як «middle 

culture» – «серединної культури», що виникає на межі академічної та 

популярної музичної культури. Ю. Верьовкіна, досліджуючи способи 

функціонування академічної музики у сучасному світовому культурному 

просторі, досліджує нові форми, виходячи з шести чинників. Перший 

пов’язаний з неакадемічністю зовнішнього обліку артиста, що виконує 

класичну музику, та неакадемічністю манери його поведінки, завдяки 

чому артист наближається до публіки, а глядачі та слухачі можуть взяти 

безпосередню участь у музичному процесі. По-друге, концерти 

академічної музики спрямування «middle culture» можуть влаштовуватися 

як у традиційних приміщеннях, так і у не концертних приміщеннях, у 

тому числі на відкритих майданчиках. Так, наприклад, вистави 

Метрополітен-опера у 2006 р. транслювалися у кінотеатрах, а російська 

Свердловська філармонія в 2011 р. транслює концерти у всі свої двадцять 

філіалів, а також on-line у мережі інтернет [41, с. 43]. 

По-третє, музиканти можуть виконувати класичні твори із 

залученням нетрадиційних засобів звуковидобування, у тому числі із 

побутовими (немузичними) інструментами, мішаними складами 

академічних, електронних та етнічних інструментів, що включає у 

концертну ситуацію ігрове начало. Так, наприклад, ансамбль «King 

Singers» у композиції «Dekonstructing Johann» використав прийом співу із 

затиснутим носом, а також включив рінгтон мобільного телефону з 

Токатою ре-мінор Й. С. Баха [41, с. 43–44]. По-четверте, у побудові 

концертної програми використовуються принципи калейдоскопу та 

попурі. У першому випадку в одній програмі сполучаються серйозна і 

розважальна музика (знаменитий музичний марафон «Swinging Bach» у 

Лейпцигу, де музиканти виконували твори Й. С. Баха в академічному, 

джазовому та популярному музичному стилі), у другому – своєрідний 

«класік-хіт-коктейль», який є підбіркою класичних музичних шлягерів 

[41, с. 44]. 

По-п’яте, популярними є театралізовані форми «middle culture» з 

яскравим візуалізаційним чинником, до яких можна віднести масове і/або 

гумористичне шоу, хеппенінг та перформанс. Зразком такого дійства стала 

постановка «Царя Едипа» І. Стравінського на Майдані Незалежності 30 

травня 1998 р., яка через використання акробатики, ударних інструментів 

та підсилювачів звуку більш нагадувала рок-концерт, при цьому первісний 

задум композитора через спецефекти було втрачено [41, с. 45]. По-шосте, у 

концертах широко використовуються технічні засоби – мультимедіа та 
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лазерні технології для посилення видовищного ефекту, що концентрує 

увагу не стільки на музиці, скільки на персонах, що її виконують [41, с. 45–

46]. 

Зазначимо, що деякі концертні форми, описані вище, не є 

характерними для українського культурного простору, хоча вони вже 

стали доволі звичними для сучасної європейської концертної практики. У 

цьому контексті також варто згадати, що видовищність є ознакою 

музичної культури постмодернізму і вона не завжди має прямий зв’язок із 

впливом масової культури на серйозну, академічну. У тих випадках, коли 

концерт має виключно класичну спрямованість, організатори також 

прагнуть впроваджувати нові форми репрезентації суто академічного 

музичного матеріалу. 

Звертаючись до пострадянського культурного простору, відмітимо, 

що там сьогодні популярними стають так звані «концерти плюс». Серед 

таких концертів є вже апробовані часом форми: концерт + виставка, де 

представлено дитячі малюнки, роботи дизайнерів, виставки плакатів та 

афіш з гастролей та минулих сезонів, концерт + фільм, коли в музичних 

програмах використовуються сюжети з виступами філармонійних 

колективів на гастролях, фрагменти кінострічок тощо, концерт + вечірка, 

де при покупці дорогого білета слухачі можуть після концерту 

поспілкуватися з музикантами або керівництвом філармонії, концерт + 

гра, коли в антрактах влаштовують для слухачів ігрові епізоди, де дорослі 

та діти можуть проявити свою інтелектуальну або фізичну активність, тим 

самим переключаючи увагу, щоби потім повернутися до слухання музики, 

концерт + подарунок, де дитина наприкінці отримає подарунок, вартість 

якого входить у ціну квитка [122, с. 20–21]. 

Отже, сьогодні тривають пошуки в організації концертної діяльності, 

зокрема оновлюються форми подачі класичної музики для сучасного 

слухача, філармонійні об’єднання шукають засоби залучення слухача 

через додаткові «бонуси». 

Попри експерименти, які зараз йдуть з концертом як формою 

презентації музики, зберігаються певні константи, що залишилися 

незмінними. Це передусім його основні складові – художній компонент 

(репертуар), що сьогодні може включати не лише музичне, а й 

літературне, хореографічне, естрадне мистецтво, виконавці, відповідна 

усталена форма, яка має номерний характер, приміщення, у якому 

відбувається концерт. Втім, у ХХ – на початку ХХІ ст. поширені форми 

концертів, які не передбачають публіки і приміщення у класичному 

розумінні. Йдеться передусім про радіо- та телеконцерти, де слухач для 

виконавців відсутній. У 2020–2021 рр. у зв’язку з епідемічною ситуацією 

COVID-19 зросла кількість дистанційних концертів: філармонії та інші 

концертні інституції організовували трансляцію концертів он-лайн (платні 
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та безоплатні, останні часто паралельно транслювалися в соціальних 

мережах). Проте навіть і в таких випадках глядач/слухач передбачається 

(в онлайн-трансляціях можна спостерігати кількість глядачів/слухачів), 

оскільки збережено одну із важливих ознак концерту – публічна 

репрезентація музики. Також у ХХ – початку ХХІ ст. спостерігається 

тенденція до синтетичності видів мистецтв у концерті: музика + театр – 

театралізований концерт, музика + естрада – естрадний концерт, музика + 

література – музично-літературна вистава, музика + хореографія – 

хореографічний концерт. 

Говорячи про концертне життя України, ми відзначаємо у його 

розвитку такі етапи: підготовчий, який тривав до середини ХІХ ст., 

класичний (середина ХІХ – кінець ХХ ст.) та посткласичний (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.). Ці етапи цілком подібні загальноєвропейським, але 

відбуваються, окрім останнього етапу, дещо з запізненням. Протягом 

ХХ ст. відбувається зміна трьох фаз (за М. Ржевською) – активної, 

пасивної і активної (синтетичної), що урешті решт (безумовно, у зв’язку із 

загальними тенденціями розвитку світової культури) призвело до нового – 

посткласичного – етапу розвитку концерту. Організація концертів 

класичного і посткласичного періодів та форми їх проведення 

відповідають двом формам суспільства ХХ та ХХІ ст. – індустріальному 

та інформаційному. Індустріальний тип передбачає розвинену 

інфраструктуру, про яку говорив В. Мартинов – концертні зали, 

менеджмент, професійні музиканти, освітні заклади, музична преса тощо, 

постіндустріальний тип не відміняє усього цього, але доповнює 

інтерактивністю артиста і слухача, ініціює пошуки нових форм промоції 

концертів, оскільки сьогодні, в інформаційну добу, слухача треба шукати 

та заохочувати, створює проміжні форми, які поєднують риси 

філармонічної та естрадної, передбачає використання нових технологій, у 

тому числі трансляцію концертів за допомогою мережі Інтернет. 

Підсумовуючи розгляд теоретико-методологічних засад дослідження 

концерту та характеристику історичних етапів його розвитку, резюмуємо 

наступне. Концерт є формою публічною репрезентації музики, що входить 

у систему культурно-мистецького життя і стає індикатором 

соціокультурних змін у суспільстві, які відображаються у його змісті та 

формах. Концерт є складною соціокультурною системою із зовнішніми та 

внутрішніми зв’язками. До зовнішніх (соціокультурних) компонентів 

відносимо тріаду «композитор – виконавець – слухач», концертну 

діяльність (концертний менеджмент, продюсування), музичну індустрію 

(нотне видавництво, виготовлення музичних інструментів тощо), PR-блок 

(музичну критику та журналістику), професійні мистецькі освітні заклади, 

законодавство як складову державної політики, ідеологію та цензуру; до 

внутрішніх – репертуар, виконавців, форми проведення й приміщення. 
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Функціонування системи забезпечується перетином зовнішніх та 

внутрішніх її компонентів. 

Становлення та розвиток публічного концерту, розпочате в останній 

третині ХVІІ ст., припадає на період ХVІІІ – ХІХ ст. та йде шляхом від 

церковного та аматорського музикування до професійного, від домашніх 

до публічних концертів. Поява публічного концерту пов’язана зі зміною 

запитів середовища, відривом музики від побуту, закріпленням її 

художньої автономності та самоцінності, формуванням публіки як 

особливої соціальної категорії, що очікує від музики емоційних та 

естетичних вражень. Становлення концертного життя у ХVІІ – ХІХ ст. 

ознаменоване появою та розвитком концертного менеджменту, музичної 

освіти, музичної критики, музичної індустрії, відбувається формування 

тріади «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. 

У ХІХ ст. остаточно розмежовуються два основні види концертів – 

філармонічний та естрадний. У ХХ ст. кількість різновидів концертів 

значно розширюється, зокрема з’являються концерти-мітинги, концерти-

лекції, які орієнтовані на робітничо-селянську публіку; змінюються форми 

проведення концертів (концерти на заводах, на ланах тощо). Оновлення 

концертних форм спостерігається наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Воно 

тісно пов’язане із орієнтацією на видовищність як основну парадигму 

доби постмодернізму, яка передбачає театралізацію, використання нових 

комп’ютерних технологій, поєднання масової та елітарної культури 

(концерти класичної музики типу «middle culture»), розповсюдження 

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

концерт + фільм, концерт + вечірка тощо). Сьогоднішній етап розвитку 

концерту можна охарактеризувати як посткласичний, де організація 

концертів та форми їх проведення відповідають суспільству 

постіндустріального, інформаційного типу. 

Регіональний аспект дослідження концертного життя України 

дозволяє встановити динаміку її розвитку у різних регіонах країни. 

Нерівномірність процесів у східній та західній частинах України 

пояснюється різницею у розвитку українського мистецтва в умовах 

бездержавності, що безпосередньо позначалося на концертному 

репертуарі, який формувався під впливом панівної ідеології та цензури, 

ступені професіоналізації музикантів, місці аматорського й самодіяльного 

виконавства, централізації або децентралізації концертного менеджменту, 

музичних пріоритетах, смаках публіки тощо. Розвиток концертного життя 

українських регіонів у цілому відбувався згідно загальноєвропейських 
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тенденцій: формування музичної інфраструктури (діяльність мистецьких 

товариств, що відповідали за організацію концертної діяльності), розвиток 

гастрольної діяльності, поява професійних мистецьких освітніх закладів, 

вплив держави на концертне життя через репертуарну політику. 



 56 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ 

КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Діяльність музичних організацій другої половини ХІХ ст. 

як початковий етап становлення концертного життя 

 

Провідну роль у становленні концертного життя на території 

України відіграли музичні товариства. Створення музичних товариств 

датується серединою ХІХ ст. До того часу музичне життя розвивалося у 

рамках домашнього (аматорського) музикування: створювалися численні 

гуртки, завдяки яким музична інтелігенція відкривала світ музичного 

мистецтва широким масам. Професіоналізація та систематизація 

концертного життя України відбувалося через започаткування 

спеціалізованих музичних об’єднань, які з часом стали центрами 

культурно-мистецького життя України. 

Розвиток та діяльність музичних товариств у другій половині 

ХІХ ст. на теренах України, що входили у склад Російської та Австро-

Угорської імперій, йшов паралельними шляхами. На теренах 

Наддніпрянщини діяли музичні товариства «Філармонічне товариство», 

«Імператорське російське музичне товариство» (ІРМТ), на Галичині – 

«Просвіта». ІРМТ та «Просвіта» зробили величезний внесок у розвиток 

концертної діяльності України другої половини ХІХ ст. Названі 

товариства також стали прикладом для організацій, що сформувалися вже 

на початку ХХ ст.: «Київське товариство літератури і мистецтв», 

«Музичне товариство ім. М. Лисенка», «Український клуб», 

«Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Леонтовича», «Укрфіл» тощо. 

Як зазначає М. Кузьмін у своїй праці «Забуті сторінки музичного 

життя Києва», до середини ХІХ ст. в Україні не було концертних 

організацій, які б займались урегулюванням питання музичного життя [91, 

с. 11]. Середина ХІХ ст. стала періодом поступового пожвавлення і 

пробудження інтересу публіки, а особливо інтелігенції українських міст 

до більш змістовної, глибокої музики. Цей факт пояснюється 

Й. Миклашевським частими концертами таких величин, як: Ф. Ліст, 

А. Гензельт, О. Дрейшок, Е. Шульгоф. Ці постаті «відкривали» слухачам 

справжню, повну художніх достоїнств музику [130, с. 10]. 

Т. Бурдейна-Публіка зазначає про першу спробу студентів 

Харківського університету відкрити «Філармонічне товариство» ще у 

1817 р., але їх прохання було відхилено. Наступним було клопотання 

графа Ільницького від 30 вересня 1833 р. про створення такого ж 

товариства у Києві («Проєкт статуту філармонійного товариства»), яке 

теж не знайшло підтримки царського уряду. Це відбувалось через 
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побоювання влади у подальшому пожвавленні діяльності українського 

дворянства, спрямованого на національне культурне відродження [36, 

с. 90]. Є також відомості щодо функціонування в Одесі з 1842 р. 

«Філармонічного товариства», про яке згадує П. Сокальський. Статут 

об’єднання передбачав популяризацію класичної та національної музики 

[182, с. 48]. 

У 1852 р. розпочинає свою роботу інше товариство з такою самою 

назвою в Києві. Незважаючи на відсутність постійного приміщення, 

гурток швидко завоював любов киян [130, с. 11]. З часом кількість членів 

гуртка збільшувалась. Постійними учасниками концертів, організованих 

київським «Філармонічним товариством», були: брати Богданови, 

Вілінський, Водольський, Каульфус, Клейбель, Критська, Лисенко, 

Милорадович, Пальмгрем, Родзянко, Станіславський, Тальберг, Тимченко, 

Федотова-Чеховська,Чумачевський, Ясінський та ін. Один з музичних 

заходів відбувся 30 липня 1859 р. в залі університету св. Володимира, де 

під орудою диригента М. Ясінського прозвучав ряд симфонічних творів. В 

цьому залі пройшов ще один концерт – 31 жовтня того ж року, в якому 

слухачі насолодились грою скрипалів Штейнграбера, Водольського, 

Демиденка, піаніста Герцберга. Крім творів для сольного виконання, 

слухали увертюру П. Селецького, квартет для чотирьох скрипок з 

оркестром Маурера, а також «Блискучу мазурку» М. Модзелевського [91, 

с. 38]. 

Подальшого розвитку «Філармонічне товариство» не отримало, 

оскільки не мало авторитетного голови. Крім того, існували внутрішні 

незгоди поміж його членами, які часто демонстративно покидали 

товариство. Це стало причиною припинення його існування в 1862 р. [80, 

с. 606]. Отже, «Філармонічні товариства» Харкова, Одеси, Києва стали 

першими спробами створення музичних об’єднань, які мали на меті 

розширити рамки домашнього аматорського музикування, до  того часу 

обмеженого салонами і вітальнями. 

У діяльності перших музичних товариств ми спостерігаємо 

формування соціокультурної системи концертної діяльності. Окрім тріади 

«композитор-виконавець-слухач», виразно виокремлюється концертний 

менеджмент, який стає основним компонентом концертного життя, 

також вагомим елементами стають музична журналістика (PR-блок), на 

розвиток концертного життя суттєвий вплив має державна ідеологія і 

пов’язане з ним законодавство. Зазначимо, що усі ці компоненти є 

основними у концертному житті України другої половини ХІХ ст., усі 

інші – мистецькі освітні заклади, музична індустрія – стануть 

повноправними складовими вже у ХХ ст. 

Одне з найважливіших місць у розвитку усіх галузей музичного 

життя України посіло «Російське музичне товариство» (РМТ), 
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організоване 1859 р. в Петербурзі, а 1860 р. – в Москві. На чолі РМТ 

стояли брати Рубінштейни. Від самого початку вони мали підтримку 

імператорської сім’ї, зокрема великої княгині Олени Павлівни, яка була 

відома своєю благодійною діяльністю в мистецькій сфері. Метою 

утворення РМТ стали спроби зробити доступною серйозну музику 

широкій аудиторії, при цьому особлива увага приділялась провінції. 

Товариство організовувало концерти, музичні зібрання, на яких 

знайомило слухачів з кращими зразками західноєвропейської класики, з 

творами тогочасних композиторів, проводило конкурси на кращі музичні 

твори та їх краще виконання. У рамках РМТ існувало три основні 

категорії членства: почесні, дійсні (сплачували щорічний грошовий 

внесок), члени-виконавці. 

РМТ від самого початку розгорнуло надзвичайно активну концертну 

діяльність, про що свідчить значна кількість заходів: регулярні симфонічні 

зібрання, які передбачали 10-12 абонементних концертів в сезон, 

різноманітні прем’єри за участю видатних музикантів сучасності, у тому 

числі знаменитих диригентів – Г. фон Бюлова, В. Сафонова, А. Хессіна, 

М. Ердмансдерфера, М. Іпполітов-Іванова та ін.  

Вже за кілька років свого існування дирекція РМТ сприяла 

відкриттю відділень і музичних освітніх закладів у Києві (1863), Харкові 

(1871), Одесі (1884), Миколаєві (1892), Катеринославі (тепер Дніпро) 

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

(1911) тощо. Активну участь у їх діяльності брали українські музичні 

діячі – М. Лисенко, В. Пухальський, П. Сокальський, М. Тутковський, 

М. Ясінський та ін. [218, с. 199]. У 1873 р. помирає перший Президент 

РМТ Олена Павлівна, на її місце було обрано Великого князя Костянтина 

Миколайовича. В цей самий час РМТ отримало титул Імператорського 

(ІРМТ). Регіональні філії товариства почали отримувати урядові субсидії 

[172]. 

Коротко охарактеризуємо концертну діяльність деяких філій РМТ 

(ІРМТ). 27 жовтня 1863 р. в приміщенні в приміщенні Фундуклеївської 

жіночої гімназії дирекцією РМТ було вирішено відкрити Київське 

відділення РМТ. Починаючи з першого сезону 1863/1864 рр., Київське 

відділення РМТ мало на меті ознайомило киян з ораторіями, кантатами, 

симфоніями, увертюрами, з квартетною музикою. Вже 25 листопада 

1863 р. в залі Київської першої гімназії відбувся перший концерт 

«новонародженої української концертної організації» [91, с. 76]. Програма 

складалася з творів західноєвропейських композиторів, зокрема хор з 

ораторії Й. Гайдна «Пори року», а також увертюра «Жанна д’Арк» 

місцевого учителя музики Й. Шадека [91, с. 103]. 

У сезонах 1864–1867 рр. виконувалися цілком або частково ораторії 

Г. Генделя, Й. Гайдна, Ф. Мендельсона, Дж. Россіні. У програмах дедалі 
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більшої ваги набували арії, хори, ансамблі, увертюри з опер 

О. Верстовського, М. Глінки, О. Даргомижського, О. Сєрова. Українська 

музика в таких заходах була представлена здебільшого хоровою 

літературою (обробка української народної пісні «Ой Морозе, 

Морозенку», пісня Р. Пфеніга «Скажи мені правду»). Київська публіка 

почала дедалі частіше відвідувати концерти Київського відділення РМТ, 

кількість слухачів збільшувалась, а якість концертів поступово 

поліпшувалась. Починаючи з 1875 р. камерні концерти проходили в залі 

музичного училища, а пізніше – Купецького зібрання (нині – Національна 

філармонія).  

Дуже активну участь у роботі ІРМТ брав український композитор 

М. Лисенко, який в 1872–1873 рр. не лише був у складі керівного органу 

товариства, але й часто виступав як піаніст-соліст та учасник ансамблів. У 

його виконанні звучали твори Л. Бетховена, К. Вебера, Й. Гуммеля, 

А. Літольфа, Ф. Ліста, І. Мошелеса, Дж. Россіні. Ще однією значною 

постаттю у роботі об’єднання був диригент О. Виноградський. Сезон 

1900–1901 рр. відзначився проведеними ним серії історичних концертів, 

присвячених німецькій, чеській, норвезькій, французькій музиці. Нерідко 

у концертах Київського відділення ІРМТ, крім вже згаданих виконавців, 

виступали: А. Штос-Петрова, С. Тарнавський, К. Михайлов, Ф. Мулерт, 

М. Ерденко, Є. Риб. Загалом за час свого існування членами Київське 

відділення ІРМТ було організовано 50 сезонів симфонічних зібрань (1863–

1913), 38 сезонів камерно-інструментальних зібрань (1875–1913). 

Безкоштовно для проведення концертів у певні дні надавалась товариству 

зала Російської опери, відкрита 1872 р. [218, с. 200]. 

2 лютого 1892 р. урочисто відкрили Миколаївське відділення ІРМТ в 

приміщенні колишньої Маріїнської гімназії. Воно існувало переважно за 

рахунок членських внесків та концертної діяльності [170] Директором 

відділення було призначено піаніста Л. Щедріна, який проводив 

симфонічні зібрання і, крім того, виступав як соліст в камерних 

концертах. Іншими учасниками музичних заходів Миколаївського 

відділення ІРМТ були піаністи О. Гриневич, С. Ульштейн, І. Шафіро, 

Е. Шмигельський, співаки Г. Каверіна, Р. Радіна та ін. У виконанні 

місцевих музикантів мешканці Миколаєва ознайомилися з фортепіанним 

квартетом «Форель» Ф. Шуберта, концертом для трьох роялів зі струнним 

оркестром Й. С. Баха, квартети Й. Гайдна, В. А. Моцарта [218, с. 202].  

Плідною у відношенні організації концертів стало також 

функціонування Полтавського відділення ІРМТ, відкритого у 1897 р. 

Діяльністю Полтавського відділення ІРМТ керував Д. Ахшарумов. 

Музичні заходи завжди супроводжувалися вступним словом 

музикознавців В. Оголовця, М. Фіндейзена, Д. Ахшарумова. Таке 

нововведення сприяло просвітництву й популяризації мистецтва. 
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За 1899 р. (27 січня – 29 грудня) відбулося 11 симфонічних 

концертів. Створений оркестр при Полтавському відділенні ІРМТ у 

короткі строки оволодів складним репертуаром, до якого входили твори 

М. Лисенка, В. Сокальського, О. Немеровського, Л. Лісовського, 

І. Рачинського, М. Калачевського, а також російська та 

західноєвропейська класика. Оркестр протягом одинадцяти років (1903–

1914) під орудою керівника Полтавського відділення ІРМТ 

Д. Ахшарумова виїжджав у літній період з концертами по містах України, 

Росії, Прибалтики, Білорусі. За вказаний час колективом було зіграно 

понад 400 концертів. Загалом за шістнадцять років існування Полтавська 

філія ІРМТ влаштувала 434 концерти (392 – симфонічні, 42 – камерні 

зібрання) на Полтавщині, а також 300 концертів під час гастролей. За 

відомостями, які знаходимо у праці А. Литвиненко, Д. Ахшарумов 

здійснив задум, який передбачав створення пересувного симфонічного 

оркестру [113, с. 10]. 

У Полтаві також виступали запрошені піаністи (А. Аренський, 

М. Берковська, Н. Головня, Е. Зайцева, М. Опацевич), співаки 

(С. Аркад’єва, О. Вронська, А. Галінський, Ф. Поляков, Р. Таманті), 

арфісти (Р. Брамант, Я. Шаховська), скрипалі (М. Берсон, Я. Гегнер), 

віолончелісти (В. Алоїз, Є. Кальнибогоцький, А. Шварц). В авторських 

концертах можна було послухати твори видатних композиторів – 

М. Лисенка, А. Рубінштейна, С. Рахманінова, О. Скрябіна [153, с. 740–

741]. 

Перша світова війна не сприяла подальшому розквіту організації, 

оскільки багато з благодійників цього товариства збанкрутували. 

Останнім роком у функціонуванні ІРМТ став 1917 р., коли фінансування 

його з державного бюджету було повністю припинене [154]. 

Музичне товариство відіграло величезну культурно-освітню роль у 

культурно-мистецькому житті України. Очолювали і спрямовували 

діяльність товариства такі видатні музиканти і громадські діячі, як: 

А. Рубінштейн, М. Рубінштейн, В. Кологривов, М. Лисенко, 

В. Пухальський, В. Д. Стасов, О. Даргомижський, Е. Направник, 

К. Давидов, М. Римський-Корсаков, О. Глазунов, С. Танєєв, 

С. Рахманінов. Високо оцінюючи мистецький рівень просвітницької та 

організаційної діяльності Імператорського російського музичного 

товариства, треба зазначити, що у діяльності цього товариства виконання 

української музики були досить рідким явищем, а тому українським 

музичним діячам було в ньому затісно. Відбувався стрімкий ріст 

національної культури, тому такою природною стає поява «Просвіти», 

«Київського товариства літератури і мистецтв», «Українського клубу», а 

згодом «Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леонтовича», 

«Укрфілу» тощо. 
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Таким чином, ІРМТ стало підґрунтям і важливим етапом 

становлення і розвитку соціокультурної системи концертної діяльності, 

яка концентрувала у собі усі важливі її компоненти, сформовані на той 

момент. При рівновазі усіх складових, які сприяли розвитку 

професіоналізму музикантів і композиторів та вихованню смаків публіки, 

негативним залишався ідеологічний компонент, який значно обмежував 

виконуваний музикантами репертуар. На концертах ІРМТ слухачі 

знайомилися зі світовими шедеврами та музичними творами сучасних 

авторів, однак були практично позбавлені можливості розвивати 

долучитися до найкращих творів української класичної музики. 

Зазначимо, що ідеологічний компонент та репертуарна політика (цензура) 

стануть однією з визначальних рис концертного життя ХХ ст. у СРСР. 

На Галичині організаційну функцію, подібно до ІРМТ, відіграло 

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

діяли по всій Галичині. На його базі утворювались численні хорові 

колективи, театральні гуртки, оркестри, які брали участь у концертах, 

організованих товариством. 

На відміну від Наддніпрянщини, де український репертуар 

обмежувала цензурна політика царського уряду, на Галичині твори 

українських митців становили вагому частину репертуару. У концертах 

звучали народні пісні в обробках М. Лисенка, М. Леонтовича, 

К. Стеценка, Я. Степового, О. Кошиця, Ф. Колесси, С. Людкевича, 

О. Нижанківського, твори українських композиторів – наддніпрянських і 

західноукраїнських. Культурно-освітня діяльність «Просвіти» була 

спрямована на проведення різноманітних мистецьких заходів, як 

Шевченківські концерти, концерти української пісні; свята на честь 

І. Франка, Лесі Українки, І. Мазепи, Просвіти, матері; весняні концерти 

тощо.  

Станом на 1918 р. кількість різноманітних свят, концертів, вистав 

проведених під егідою товариства сягнула 8155 заходів. На той період 

«Просвіта» мала близько 1500 аматорських гуртків, при філіях її діяло 746 

хорів, 115 оркестрів. Колективи існували здебільшого у сільській 

місцевості. Львівська «Просвіта» навіть відкрила спеціальні курси для 

диригентів (з 1913 р.). Керівниками хорів, які утворювались на той час в 

сільській місцевості, ставали переважно священики, вчителі, студенти або 

інші представники інтелігенції, які проживали на місцях [242]. 

У «Просвіти» існував друкований орган «Бюлетині», який повністю 

відображав концертне життя його гуртків. Його видання відбувалось на 

Дрогобиччині (1933–1939 рр.). 

З ініціативи діячів «Просвіти» утворився ряд нових культурно-

громадських товариствах: «Рідна школа», «Малосоюз», «Сільський 

господар», «Союз українок», «Пласт», «Сокіл», «Січ» та інші. При 
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кожному з них активно діяли хори, а іноді – аматорські театральні гуртки. 

За весь час своєї діяльності товариство «Просвіта» завдяки організованим 

концертам сприяло популяризації творчості українських композиторів і 

розвитку національної культури. 

Отже, «Просвіта» на західній України відігравала роль, аналогічну 

ІРМТ, формуючи соціокультурну систему концертної діяльності. 

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

сформували міцне підґрунтя для розвитку концертної діяльності та 

еволюції концерту як форми публічної репрезентації музики у ХХ ст. Їх 

діяльність закріпила основні компоненти соціокультурної системи, 

пов’язані з концертним життям (тріада «композитор-виконавець-слухач», 

концертний менеджмент, PR-блок, ідеологічний та законодавчий 

компоненти) та інспірувала їх розвиток, зокрема появу мистецьких 

освітніх закладів, формування музичної індустрії (нотне видавництво, 

виготовлення музичних інструментів тощо). Повну систему було 

сформовано вже у ХХ ст., що дало поштовх до еволюції концертних форм, 

які ми спостерігаємо у культурно-мистецькому житті країни протягом 

усього ХХ ст. 

 

Функції музичних організацій у розвитку концертної складової 

культурно-мистецького життя України першої половини ХХ ст. 

 

Перша третина ХХ ст. характеризується бурхливим розвитком 

української культури, що знайшло відображення і у концертному житті 

країни. Протягом перших трьох десятиліть утворюються численні музичні 

товариства, які займалися організацією концертного життя – «Київське 

товариство літератури і мистецтв», «Музичне товариство ім. М. Лисенка», 

«Український клуб», «Всеукраїнське музичне товариство 

ім. М. Леонтовича», «Укрфіл» тощо. Кожне з них відіграло значну роль в 

організації та розвитку концертного життя України. Усі товариства, 

керівництво та члени яких ставили перед собою ті чи інші завдання, попри 

єдине спрямування щодо розвитку концертної діяльності, мали свої 

особливості та пріоритети. 

Охарактеризуємо основні напрями діяльності музичних товариств та 

організацій (включаючи організації другої половини ХІХ ст.) щодо їх 

мети: 1) розширення рамок домашнього аматорського музикування, 

обмеженого салонами і вітальнями («Філармонічне товариство»); 

2) розвиток мистецтва засобами організації концертів, музичних зібрань, 

відкриття музичних закладів («Імператорське російське музичне 

товариство»); 3) поширення української пісні, утвердження національної 

свідомості українців («Просвіта»); 4) пропаганда класичної зарубіжної та 

російської музики («Київське товариство літератури і мистецтв»); 
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5) залучення до української культури, підтримка і розвиток національної 

традиції («Український клуб»); 6) влаштування концертів з творів 

українських композиторів, лекцій, музичних виставок, пропаганда 

національного мистецтва (Всеукраїнське музичне товариство 

ім. М. Леонтовича); 7) сприяння розвитку всіх проявів музичної культури 

робітничо-селянських мас УРСР, організація всебічної концертної роботи 

засобами українських, союзних і закордонних артистів, показових 

концертів української музики по СРСР і за його межами, організація 

диспутів з питань музики («Укрфіл»). 

Не останнє місце в успішності роботи кожного з них мало фінансове 

забезпечення. Відсутність гідної матеріальної бази для багатьох з них 

часто закінчувалась припиненням діяльності. Товариства можна поділити 

на три категорії: 1) громадські, до яких входили такі товариства, як: 

«Київське товариство літератури і мистецтв», «Музичне товариство 

ім. М. Лисенка», «Просвіта», «Український клуб»; 2) громадські, що мали 

підтримку, зокрема спонсорську допомогу, членські внески, до яких 

відносилося «Філармонічне товариство»; 3) державні, до яких належали: 

«Імператорське російське музичне товариство», «Всеукраїнське музичне 

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

Отже, перша третина ХХ ст. характеризується розмаїттям 

концертних організацій щодо їх мети 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. Стадія завершення формування 

ознаменована чисельністю концертних організації, розмаїттям їх функцій, 

а також переходом кількісного чинника у якісний, який виявлявся у появі 

нових концертних форм, специфічних вже для ХХ ст. Власне, еволюція 

форм є свідченням остаточної завершеності системи у всіх її компонентах 

та подальша еволюція вже усталених форм. 

На початку ХХ ст. у Києві виникає кілька музичних товариств, серед 

яких було «Київське товариство літератури і мистецтв», засноване у 

1907 р. Желябужським, який був його ініціатором і головою. Товариство 

включало ряд комісій: музичну, художню та літературну. Втім, наразі 

мало відомо про діяльність літературної та художньої комісії. Більш 

значимий внесок у музичну культуру Києва зробила музична комісія, до 

якої запрошувались такі авторитетні радники, як А. Штосс-Петрова. Ряд 

концертів (наприклад, вечір Е. Гріга, «Lieder-Abend» («Поетичний 

вечір»)), організованих товариством, були не просто вдалими з художньої 

точки зору, а й за ідеєю.  

Одним із самих вдалих вечорів був організований А. Штосс-

Петровою і п. Крупновою. Концерт було поділено на три відділення: 

декламацію, пісні (Lieder-Аbteilung) та «Акорд La-do-re». У Lieder-
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Аbteilung увійшов цілий ряд видатних зразків російської й зарубіжної 

пісні – твори М. Мусоргського, А. Аренського, М. Римського-Корсакова, 

Ф. Шуберта, Л. Бетховена, Е. Гріга, Ф. Шопена, Р. Шумана. Виконавицею 

пісень стала Беляєва-Тарасевич. «Акорд La-do-re» – це поєднання ряду 

музичних номерів: сюди ввійшли і інсценування «Gondoliere» 

А. Рубінштейна, «Ave Maria» з голосом, віолончеллю, роялем, 

фісгармонією та багато іншого [233, с. 49]. 

Отже, від самого початку ХХ ст. йде пошук нових форм концертів та 

відбувається оновлення їх репертуару. Пошук концертних форм 

відбувався у руслі синтезу мистецтв, який передбачав не лише музичний, 

а й інші мистецькі або літературні компоненти. Синтетичні форми, що 

урізноманітнювали традиційні форми концертів, відповідали духу часу і 

викликали інтерес у різних слухачів. 

Концентруючи увагу передусім на музичних товариствах 

Наддніпрянщини, не можна оминути діяльність організацій на Галичині. 

Після «Просвіти» у культурно-мистецькому житті Західної України 

набуває «Музичне товариство ім. М. Лисенка», що утворилось 1908 р. у 

Львові на основі Союзу співацьких і музичних товариств. Засновником 

товариства був А. Вахнянин, а «артистичний директор» – В. Барвінський. 

Серед членів об’єднання – Н. Нижанківський, М. Колесса, Р. Сімович.  

Як дізнаємось зі статті дописувача журналу «Музика» О. Залеського, 

у розпорядженні організації був власний будинок з концертною залою. Ми 

знаходимо відомості також про те, що при товаристві був створений 

симфонічний оркестр, який з певною періодичністю брав участь у 

різноманітних концертах, зокрема ювілейному заході С. Людкевича 

1923 р. Завдяки зусиллям останнього були відкриті філії товариства в 

Перемишлі, Станиславові, Стрию, Дрогобичі, Коломиї, Тернополі, 

Золочеві, Яворові й Бориславі з організацією музичних шкіл (інститутів) 

на місцях. Ці заходи були спрямовані на «<...дальший розвиток музичної 

культури, бо учні набувають фахового музичного знання за новими 

методами і будуть дбати за розвиток нової музичної культури, позбавленої 

закорінилості у нас поверховости й дилетантизму>» [242, арк. 3]. Такі 

інститути згодом стали базою для започаткування Державної 

консерваторії у Львові і музичних шкіл у провінції. 

Відомо про ще одну сторону діяльності даної організації – 

нотодрукування. У 1929 р. при товаристві заклали видавництво, яке 

видало такі твори М. Вербицького («Завіщання», «Жовнір»), Ф. Колесси 

(«Вулиця»). Про подальшу долю друкарні відомостей не знайдено. 

Очевидно вона припинила свою діяльність разом із закриттям товариства 

1939 р. 

«Музичне товариство ім. М. Лисенка» сприяло розвитку музичної 

культури на території Західної України через влаштовування концертів 
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українських виконавців, конкурсів на кращі твори, пропагувало творчість 

українських, зокрема радянських композиторів. 

Відзначимо у діяльності товариства єдність організаційного 

компонента (концертний менеджмент), навчального (організація 

мистецьких освітніх закладів), видавничого. Формування цілісної 

соціокультурної системи концертної діяльності, яка свідчить про 

розвиненість концертного життя. Додамо також, що у Наддніпрянській 

Україні відбувалися аналогічні процеси інституалізації концертного 

життя, однак суттєвою різницею їх розвитку були відсутність 

ідеологічного тиску і централізації та підпорядкуванні державі у 

концертному житті на теренах Західної України.  

Важливе місце у становленні концертного життя України посів 

«Український клуб» (1908–1912) – провідна культурницька організація 

початку ХХ ст., що стала одним із провідних осередків українського 

національного руху. «Український клуб» розпочав свою діяльність 27 

квітня 1908 р. у Києві. Головним ініціатором заснування клубу виступив 

М. Лисенко. Від самого початку композитор мав на меті популяризувати 

українську художню культуру шляхом проведення щотижневих музичних 

вечорів, концертів, вистав, лекцій для молоді з української історії, 

культури. Митець об’єднав провідних діячів культури для того, щоб 

«спільно, дружно нести знання, слово й пісню людям» [110, с. 276]. До 

цієї справи були залучені М. Леонтович, О. Олесь, Л. Старицька-

Черняхівська, М. Старицька, Г. Хоткевич, С. Черкасенко, книговидавець 

В. Бублик, воєнний хірург М. Галин, Л. Жубеньов, літературознавець 

С. Єфремов, М. Синицький, І. Сташенко, О. Черняхівський та ін. [123; 

232]. Переважно по п’ятницях проходили літературні вечори, на яких 

відвідувачі клубу мали змогу прослухати вірші, розповіді 

мистецтвознавця Д. Антоновича, письменниці О. Косач. Напевно, в місті 

не знайшовся б такий поет, драматург, письменник, який не відвідав би їх 

хоч раз. Не оминав можливості завітати сюди М. Коцюбинський, Леся 

Українка зі своєю матір’ю, Дніпрова Чайка та ін. [110, с. 279]. 

Як зазначав Є. Чикаленко у щоденнику, «Український клуб» був на 

той період «одинокою українською інституцією, що не вимагала 

сторонньої допомоги» [188, с. 74]. Він існував переважно за рахунок тих 

коштів, що були утримані від продажу білетів зорганізованих концертів. 

Ці заходи проводились у будинку, розташованому на 

вул. Володимирській, 42. Члени клубу за кілька місяців спільними 

зусиллями перетворили приміщення у своєрідний музей, де були зібрані й 

експонувались українські музичні інструменти: сопілки, бубни, гуслі. 

Сюди були завезені й нові меблі, а також рояль. Зал був оздоблений 

українськими рушниками [131, с. 123]. 
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Зауважимо, що до роботи «Українського клубу» залучались також 

діти та молодь [123, с. 465]. Часто учасниками клубних концертів ставали 

учні та викладачі музично-драматичної школи Лисенка. Один з таких 

концертів був запланований на 13 лютого 1911 р., де у виконанні 

випускниці цього закладу А. Стаховської, прозвучала арія з опери 

Дж. Мейєрбера «Пророк», пісня «Зулейка» Ф. Мендельсона [111, с. 451]. 

Для дітей М. Лисенко організовував концертні ранки, учасниками яких 

вони самі й були, а також створив дитячий хор. Таким чином, він 

намагався зацікавити перебігом концертного життя слухачів різного віку. 

Робота в клубі велась щоденно з дванадцятої години дня. Були 

організовані й працювали окремі секції, а саме – артистична, 

етнографічна, літературна, дитяча [232, с. 170]. Один раз на тиждень у 

приміщенні «Українського клубу» відбувались концерти камерної 

музики. Програма кожного концерту була добре продуманою, і слухачі 

мали змогу насолодитись не лише виконанням композитора-соліста, але 

й почути ансамблеву гру (тріо, квартети тощо) [110, с. 4]. 

Програми вечорів були надзвичайно різноманітними. Як пригадує 

Олена Пчілка, тодішній член правління, артисти, які запрошувались для 

виступів у клубі готували переважно україномовні твори. Так було 

заведено від самого початку існування клубу, «після того, як одна 

виступила з романсом на текст неукраїнський, слухачі почали свистати» 

[131, с. 123].  

М. Лисенко прагнув ознайомити українську громаду також із 

найкращими зразками російської і західної класики, бо, як він сам 

говорив, «хто не любить і не поважає культури інших народів, той і своєї 

національної культури не знатиме й не любитиме» [108, с. 283]. Дуже 

часто виконувались твори В. Моцарта, Л. Бетховена, М. Глінки, 

Ф. Шопена, Р. Шумана, О. Бородіна, М. Мусоргського, П. Чайковського. 

Нерідко виконувалась і духовна музика. 

Зі спогадів М. Рильського, під акомпанемент М. Лисенка в 

«Українському клубі» П. Цесевич виконував «Реве та стогне Дніпр 

широкий». Ще одним із незмінних учасників цих концертів був 

вихованець О. Мишуги – М. Микиша. Крім того, М. Рильському вдалось 

побачити С. Лисенка як диригента на традиційному шевченківському 

концерті [108, с. 3].  

М. Лисенко власними зусиллями організовував кожен мистецький 

захід. Він прагнув «забезпечити на кожен тиждень цікавий концерт» [110, 

с. 279]. Син композитора, Остап, часто допомагав батькові в їх організації. 

Навіть імениті артисти виступали на прохання композитора цілком 

безкоштовно, що підтверджує той авторитет, який він мав в артистичних 

колах Києва. Музичні вечори користувались значною популярністю серед 

мешканців міста. Концерти, як правило, призначались на вихідні дні. 
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До деяких заходів клубу залучали значні маси міського населення. 

Варто згадати святкування Шевченківських днів. Зусиллями членів клубу 

вони стали відмічатись не лише в легальних і нелегальних гуртках 

української інтелігенції, а й набули значення великих громадських заходів 

[123, с. 465].  

Діяльність «Українського клубу» з організації святкувань мала 

величезний резонанс і стимулювала діяльність у цьому напрямку. Як 

занотував у щоденнику Є. Чикаленко, 1909 р. відбувались різноманітні 

заходи по всій Україні. Сам Є. Чикаленко брав білети на всі концерти, що 

проходили в Києві, хоча відвідав лише один з них за проханням 

Л. Жебуньова – 10 березня в «Українському клубі» [209, с. 54]. 

Саме з постаттю Т. Шевченка був пов’язаний вихід концертів 

«Українського клубу» за межі міста Києва. Однак розширенню географії 

діяльності товариства передували драматичні події. До 50-ти річчя з дня 

смерті Т. Шевченка була підготовлена програма «Тарасових вечорів» з 

урочистими концертами, читаннями тощо. Підготовка була близька до 

завершення, але саме в цей час згідно наказу царського міністра 

внутрішніх справ, «вшанування пам’яті Шевченка на території України 

було заборонено» [123, с. 284–285], позаяк влада сприймала ці заходи не 

стільки як культурну, скільки політичну акцію. Із листа Л. Жебуньова до 

Є. Чикаленка, датованого 7 лютого 1911 р., дізнаємось, що святкування 

було заборонено київським губернатором О. Гірсом [111; 169, с. 334]. 

Однак ця заборона не поширювалась на Москву, тому М. Лисенко 

вирішує скористатись цим і все ж бере участь в урочистостях у Москві і 

Курську. На 5 березня 1911 р. було заплановано урочистий концерт у 

Москві, що складався з кількох частин: постановка драми Т. Шевченка 

«Назар Стодоля», виконання «Вечорниць» П. Ніщинського та концертне 

відділення. У концерті прозвучали твори М. Лисенка «Заповіт», кантата 

«Б’ють пороги», рапсодія «Думка-шумка», «Молітесь, братіє», романси 

«Гетьмани, гетьмани», «Садок вишневий», «Мені однаково», «Ой одна, 

одна», «Минають дні» на музику Б. Подгорецького. До участі були 

запрошені видатні артисти, а саме: Л. Балановська, М. Донець, 

А. Нежданова, В. Нікітін, Б. Павловський, Д. Рознатовський, 

М. Садовський, І. Южина-Єрмоленко та ін. Згаданий вище вокально-

музичний вечір у Курську був організований 23 березня силами гуртка 

любителів російсько-українського музично-драматичного мистецтва у 

великому залі місцевого Громадського клубу. Виконавцями виступив 

М. Лисенко та музиканти, що прибули разом з ним. Слухачі мали змогу 

почути гру самого М. Лисенка – «Українську рапсодію», «Сюїту на 

українські народні пісні», а також «Думу про Т. Г. Шевченка», «Думу про 

Морозенка» та «Думу про Дорошенка» у виконанні кобзаря І. Кучугури-

Кучеренка. Завдяки В. Дмитрієву та змішаному хору і оркестру під його 



 68 

управлінням прозвучали: хор «Заповіт» К. Стеценка, «Жалібний марш» 

М. Лисенка. Сольні виступи А. Стаховської та В. Лащенка подарували 

публіці «Думи мої» В. Заремби, «Ой умер старий батько», «У гаю, гаю 

вітру немає» тощо [232, с. 177]. В одному з листів М. Лисенко писав, що 

«вітали його надзвичайно гаряче». Цей концерт зібрав чималу публіку 

[108, с. 456].  

Заборона проведення усіляких заходів щодо вшанування пам’яті 

Т. Шевченка була першим сигналом для учасників «Українського клубу», 

який знаходився під пильною увагою тогочасної влади. Усе частіше 

відбувались сутички М. Лисенка з деякими членами клубу, оскільки вони 

усіляко намагались замінити його на посаді головуючого, хоча за життя 

композитора їм не вдалось здійснити цього. Дізнаємося, що надійшло 

послання, очевидно до тодішнього генерал-губернатора Ф. Трепова, в 

якому невідомий автор (за припущенням – по дорученню урядовця 

особливих доручень С. Щоголєва) просить звернути увагу на 

«українофілів», які об’єднуються в товариства, зокрема «Просвіту», 

«Товариство для підмоги науці і літературі». Особливу увагу дописувач 

звертає на діяльність «Українського клубу», в якому навіть дітям 

спеціально організовують «ранки, прищеплюючи українофільство 

змалку», що призведе до «раздвоения в русское население» [208, с. 81]. 

Ця записка не залишилась непоміченою. У 1910 р. П. Столипіним 

був виданий циркуляр, датований 20 січня, згідно з яким заборонялось 

реєструвати українські товариства й було наказано здійснити перевірку 

діяльності існуючих товариств, при необхідності піднімати питання про їх 

закриття [108, с. 86]. Після виходу даного документу, в «Українському 

клубі» збиралось чимало людей на кожному заході, які розуміли, що 

незабаром він може бути закритий [208, с. 87]. 

Почали з’являтись різні доноси на «Український клуб», в яких 

йшлось про те, що він став осередком сепаратизму. Під час однієї з ревізій 

у бібліотеці клубу були знайдені закордонні газети і книжки, що були 

начебто заборонені на території Російської імперії, тому клуб було 

закрито. Трохи пізніше завдяки зусиллям друзів М. Лисенка клуб відновив 

свою роботу в грудні 1912 р., після його смерті, під новою назвою 

«Родина» [108, с. 288]. Як згадує О. Лисенко, звістка про закриття 

«Українського клубу» похитнула здоров’я його батька, у жовтні 1912 р. 

він помирає. Після М. Лисенка очолила «Родину» Л. Старицька-

Черняхівська [209, с. 303].  

Попри те, що дії чорносотинців з організації «Двохголовий орел» 

постійно заважали нормальному функціонуванню клубу, його члени не 

втрачаючи віру у правильності спрямування своєї діяльності, 

продовжували досить активну концертну роботу, усіляко підтримуючи і 

розвиваючи національну культуру. Прикладом справжньої самовіддачі 
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може слугувати організований 10 листопада 1912 р. в «Родині» концерт 

пам’яті композитора, де під час виконання Г. Павловським «Ой, чого 

почорніло зеленеє поле» у вікна полетіли каменюки, а сам співак, не 

втрачаючи контролю, продовжував свій виступ. 28 січня 1913 р. в клубі 

був організований етнографічний концерт. Серед решти учасників 

Є. Чикаленко пригадує хор з Борисполя, спів якого публіка сприйняла з 

великим захопленням, позаяк через його виступ відчувався дух 

українського села. Співаки виконували на концерті жартівливі українські 

народні пісні [208, с. 259]. 

Перерва в роботі «Українського клубу» припала на початок Першої 

світової війни. У 1914 р. влада призупинила діяльність всіх організацій, 

що були запідозрені в сепаратизмі [108, с. 466]. У приміщенні клубу був 

влаштований лазарет. Однак «Родина» залишилася осередком 

національного життя [209, с. 296]. 

19 травня 1918 р. відбулось відкриття клубу вже у новому 

приміщенні. Серед гостей було багато політичних діячів, зокрема 

І. Шишланов, Ф. фон Мумм, П. Скоропадський, О. Палтов та ін. Був 

організований невеличкий концерт, приурочений до цієї події [289, с. 33].  

Діяльність «Українського клубу» на початку ХХ ст. свідчить про 

розвиток концертного життя у Києві у контексті національного 

відродження. Різноманітна діяльність товариства – просвітницька, 

навчально-виховна – була пов’язана з багатогранною натурою 

М. Лисенка. Зазначимо, що «Український клуб» сконцентрував у собі не 

лише власне мистецьку складову, а й навчально-професійну, залучаючи 

студентів до активної концертної діяльності, що стане однією з провідних 

тенденцій концертної діяльності у ХХ ст. Одним із завдань клубу було 

виховання слухачів зразками не лише української музики, а й 

європейської класики завдяки регулярним концертам, що також стане 

основою концертного життя філармоній. Щодо змісту концертів, то, окрім 

музичних творів, на вечорах звучала не лише музика, а й літературні 

твори, велися дискусії, що також свідчить про пошуки нових концерних 

форм, важливим завданням яких було культурне просвітництво. Не можна 

не відмітити у діяльності «Українського клубу» значення ідеологічного 

компонента, який, врешті решт, спричинив до закриття та реформування 

товариства під новою назвою. Діяльність «Українського клубу» сприяло 

виведенню концертного життя Києва на новий рівень і надало йому 

яскраво вираженого національного забарвлення. 

Важливе значення у концертному житті України мало 

«Всеукраїнське музичне Товариство ім. М. Леонтовича» – провідне 

мистецьке об’єднання 1920-х рр. Зміст концертної діяльності товариства 

надихався національною ідеєю, провідниками якої були його діячі. 1920-ті 

роки – особливий період становлення української музичної культури, коли 
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професійна музика переживала часи надзвичайно інтенсивних 

новаторських пошуків. Композитори орієнтувалися на поєднання у своїй 

творчості національних традицій і досягнень європейської музичної 

культури. Водночас суспільство було практично не знайомим із 

найяскравішими зразками творчості українських композиторів. Тому 

такою актуальною стала робота товариства, яке за час свого нетривалого 

існування організувало безліч концертів з творів українських 

композиторів, лекцій, музичних виставок, де експонувалися ноти рідко 

виконуваних творів. Власне, такі заходи були майже єдиною можливістю 

розповсюдження музики композиторів, творчість яких у той час була 

надзвичайно актуальною і недостатньо добре відомою: М. Леонтовича, 

Я. Степового, К. Стеценка.  

Зусиллями членів товариства здійснювався випуск журналу 

«Музика», в якому містились статті і відгуки дописувачів про роботу 

творчих гуртків з різних куточків країни. Журнал став важливим 

джерелом інформації про роботу, що здійснювалася тоді. У сільських 

школах часто бракувало літератури з питань естетичного виховання. З 

листування контори видавництва товариства з особами, які 

передплачували щомісячник, дізнаємось, що він був чи не єдиним засобом 

поширення музичного матеріалу, оскільки неодноразово там друкувались 

ноти пісень різноманітної тематики, «…які формою й змістом відповідали 

б настирливим вимогам політично-освітніх установ та пісні, які жадає 

почути вже кілька років нове суспільство. Таких пісень ніде й з свічкою не 

знайдеш…» [243, арк. 4]. Опубліковані в журналі нотні тексти становили 

основу концертного репертуару професійних і самодіяльних колективів 

«на місцях». 

Будучи організацією некомерційного спрямування, утвореною 

ентузіастами, товариство існувало від початку за рахунок членських 

внесків діячів культури, які входили до його складу. Дуже швидко 

з’ясувалося, що ці кошти не є достатніми для забезпечення реалізації 

завдань товариства, в тому числі для організації видавничої, концертної та 

інших видів роботи. Позиція товариства була надзвичайно хиткою. Воно 

потребувало підтримки держави, яка, надаючи фінансування, здійснювала 

тиск, диктуючи певні вимоги, що і визначило двоїстість становища 

товариства. 

Попри те, що концертна діяльність була більш різноманітною у 

великих містах, члени товариства спрямували свої зусилля на підтримку 

мистецтва на селі, розповсюдження його серед широких мас населення. 

Саме для цього, а також з метою розширення своєї діяльності та 

пропаганди національного мистецтва, організовувались філії товариства 

по всій території України. Станом на 1927 р. їх нараховувалось 

тринадцять, зокрема, в таких містах, як Харків, Одеса, Миколаїв, 
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Житомир, Полтава, Вінниця, Чернігів, Дніпропетровськ, Черкаси, чотири 

філії працювали на Поділлі [90, с. 14].  

Об’єднувала усі ці філії єдина мета – згуртувати навколо себе 

якомога більшу кількість творчих музичних сил робітників і селян шляхом 

залучення їх до колективів. На базах освітніх закладів, при фабриках, 

заводах, інститутах народної освіти закладались все нові й нові гуртки. 

Особливою активністю у цих процесах відзначалося Всеукраїнське 

музичне товариство ім. М. Леонтовича, при якому було сформовано хори 

та оркестри та здебільшого носили аматорський характер. Утім, це зовсім 

не означало, що їх робота була суто розважальною. Дуже часто на чолі 

таких колективів ставали знані на той час у мистецьких колах люди: 

М. Вериківський, В. Верховинець, А. Воліківський, Т. Ганицький, 

Б. Новосадський, К. Стеценко. Свою роботу вони виконували на високому 

професійному рівні. Лише в поодиноких випадках новостворені гуртки 

були професійними – капела «Думка», РУХ («Робітничий Український 

Хор»), ДУХ («Державний Український Хор») та багато інших, які вели 

активну концертну діяльність, подорожуючи Україною. 

Охопити усе розмаїття концертного життя усіх осередків товариства 

та його філій неможливо, то зосередимо увагу на діяльності кількох з них. 

Кожне утворення нової філії товариства відзначалось з великим розмахом. 

Прикладом може слугувати урочисте відкриття 19 жовтня 1925 р. 

Білоцерківської філії товариства. До її появи тут любов до співу 

зосереджувала людей у церковних хорах. По суті, саме хори були єдиним 

напівпрофесійним музичним осередком.  

Попередня хвиля пожвавлення музичного життя Білої Церкви, що 

припала на 1908–1909 рр., була пов’язана з діяльністю К. Стеценка, який 

саме в цей час повернувся з м. Олександр-Грушевський (нині м. Шахти), 

куди був переведений наприкінці 1907 р. церковним начальством. Лише 

завдяки зусиллям його друзів, зокрема О. Кошиця, К. Стеценко поступає 

на посаду викладача співів Білоцерківської гімназії [152, с. 21]. Саме йому 

вдається вивести хорові колективи, що існували, на новий рівень. Із 

невеличких місцевих хорів йому вдалося організувати капелу з 60 

співаків, що дала декілька концертів. Попри жорстку політику 

русифікації, у репертуарі капели переважали українські пісні. За оцінками 

сучасників, це були часи розквіту хорової справи в Білій Церкві.  

З поверненням К. Стеценка у липні 1909 р. до Києва його справу 

перейняв В. Татаров. Капела почала виїжджати з концертами по селам. Як 

наслідок, почали організовуватись нові хорові колективи, для яких капела 

була зразком. Через відсутність єдиного центру координації концертної 

діяльності вони приєднувались до «Просвіти». З початком Першої світової 

війни ситуація не могла не змінитись, що, звичайно, наклало свій відбиток 

на подальший розвиток концертної справи. Як зазначав згодом дописувач 
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журналу «Музика», винятком був хор ім. М. Старицького, що проіснував 

лише до 1921 р. Подальші зміни у діяльності капели були здійснені 1921–

1924 рр. [8, с. 359]. 

На початку 1920-х рр. кількість новоутворених хорів у селах стала 

суттєво збільшуватися, однак у їх діяльності бракувало взаємної 

координації. Ось чому поява у Білій Церкві філії Всеукраїнського 

музичного товариства ім. М. Леонтовича дала поштовх змінам на краще.  

Заснування філії товариства мало великий суспільний резонанс. Був 

влаштований грандіозний концерт за участю хору ім. М. Леонтовича. 

Поодинокі відомості про нього збереглися у тогочасній пресі. Рецензія 

1925 р. фіксує лише прізвища його учасників: диригент Івашин-

Палашенко, солісти Ельгорт (фортепіано), Столяр (скрипка), Пафнутьєва, 

Браєцька, Крижанівська, Хлібороб (вокал). Оскільки концерти були 

величезною рідкістю тут, публіка приймала виконавців з великим 

захопленням [121, с. 365]. Виконувались твори українських композиторів, 

зокрема фортепіанні прелюди Л. Ревуцького. За свідченням дописувача 

журналу «Музика»: «…почути їх навіть у Києві було важко…» [8, с. 366].  

Поширеною практикою для товариства була організація концертів 

для делегатів різноманітних з’їздів. Приміром, 4 лютого 1925 р. відбувся 

концерт, який давали члени місцевої філії товариства. Він був 

приурочений до чергового, шостого регіонального з’їзду Профспілок 

Білоцерківщини. Передував концерту виступ секретаря правління філії, 

який намагався обґрунтувати важливість і значення діяльності товариства, 

а також перспективи його розвитку. Ідея влаштування подібних вечорів 

була з радістю сприйнята делегатами з’їзду. Повертаючись 

безпосередньою до концерту, зауважимо, що програма його складалась з 

шести революційних пісень різних авторів – П. Демуцького, О. Кошиця, 

М. Леонтовича. Наведемо відгук очевидця заходу: «Концерт пройшов з 

небувалим <…> успіхом. Аудиторія надзвичайно чуйно реагувала на 

виконання і більшість пісень довелося повторяти» [239, арк. 1].  

З 12 по 20 серпня 1925 р. філією товариства у Білій Церкві була 

влаштована музична виставка нот з нових творів українських 

композиторів: М. Вериківського, Г. Верьовки, П. Козицького, 

М. Леонтовича, М. Лисенка, М. Радзієвського, Л. Ревуцького, 

Я. Степового, К. Стеценка, Я. Яциневича. Були виставлені також часописи 

«Музика», «Музичне мистецтво на селі», «Історія української музики». 

Друга виставка пройшла 1–4 вересня і мала педагогічну 

спрямованість. Виставку відвідали вчителі, які цікавились новими 

музичними творами на революційну тематику, що відповідали б 

можливостям невеличких сільських хорів. Серед експонатів виставки 

особливий інтерес викликали нотні видання М. Леонтовича, які викладачі 

мали можливість бачити вперше. Наступним кроком у знайомстві з 
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музикою Леонтовича став концерт, що відбувся 3 вересня за участю 

місцевого хору ім. М. Леонтовича [13, с. 366].  

Досліджуваний період пов’язаний з появою самодіяльних 

колективів, в яких професійний музичний статус в кращому випадку мали 

лише їх керівники. Прикладом може слугувати постать українського 

композитора Т. Ганицького, який став одним з провідних діячів філії 

товариства, що утворилася у Кам’янці-Подільському. Діяльність її була 

зосереджена у місцевому Будинку робітників просвіти, а пізніше був 

організований оркестр і хор. За відомостями, що наводить А. Муха, 

Ганицький Тадей Денисович (1844–1937) був людиною надзвичайно 

освіченою – скрипаль, педагог, диригент, музично-громадський діяч. По 

закінченні у 1872 р. Віденської консерваторії, він продовжив навчання в 

Берлінській академії (закінчив 1876 р.), як скрипаль-соліст рік по тому 

стає професором консерваторії у Берліні. Подальша діяльність 

Т. Ганицького була пов’язана з Варшавою, Лодзю (1894–1301) та 

Петербургом (1901–1902). Окрім своїх професійних якостей, він був ще й 

ініціативною особистістю. Про це свідчить той факт, що завдяки його 

безпосередній участі у Кам’янець-Подільську у 1903 р. відкрито музичну 

школу, у 1914 р. – організовано симфонічний оркестр, з яким 

Т. Ганицький гастролював. З 1927 по 1930 рр. він був директором 

музичної профшколи, далі – професійного музичного технікуму 

ім. М. Лисенка. Окрім клопіткої роботи керівника професійних закладів 

освіти, Т. Ганицький займався науково-методичними розробками, писав 

твори для скрипки та симфонічного оркестру [143, с. 64]. Очевидно, що 

саме завдяки роботі таких людей відбувалось становлення професійного 

музичного мистецтва.  

Активна концертна діяльність, що провадилася Всеукраїнським 

музичним товариством ім. М. Леонтовича, знайшла відтворення, зокрема, 

у анонсах місцевих газет. Під керівництвом Т. Ганицького проходили 

симфонічні концерти, до яких постійно залучались запрошені солісти. 

Першою солісткою такого концерту стала Е. Доленго-Грабовська, 

скрипаль З. Комінек. За активної участі Т. Ганицького були організовані 

оркестри, репертуар яких включав в себе твори композиторів – класиків, 

українські народні пісні у його перекладі та аранжуванні для духових і 

камерних оркестрів. Ця діяльність могла розгортатися дуже успішно, 

однак 1928 р. філія припинила своє існування. Формальним приводом для 

закриття філії стало висунуте з боку органів влади звинувачення у 

«зовнішній показовості» митців, справжньою ж причиною стало те, що в 

організації не було жодного члена партії [156, с. 115]. 

При Подільській філії товариства було організовано Капелу 

ім. М. Леонтовича, що налічувала 40 учасників (аматорів і професіоналів), 

керівником якої став Крижанівський. За час свого існування колектив дав 
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близько 15 концертів. Як правило, такі концерти мали тематичний 

характер, як, наприклад цикли вечорів під назвою «Музичні гобелени», 

«Вечір української художньої пісні» [203, с. 37].  

Інша ситуація була у філіях товариства, що містилися у великих 

містах, які мали значно більше можливостей для залучення до своїх 

музичних заходів висококласних виконавців. Зокрема, Харківська філія 

товариства нерідко організовувала вечори сучасної музики. Лише 

протягом січня – лютого 1928 р. пройшло кілька таких концертів. Так, 

наприклад, 29 січня відбувся концерт камерної вокальної музики за 

участю солістки Оксани Колодуб. Вечір присвятили виключно творам 

українських композиторів, таких як М. Вериківський, О. Дашевський, 

В. Золотарьов, П. Козицький, М. Коляда, В. Косенко, Л. Лісовський, 

Ю. Мейтус, Б. Новосадський.  

Уже 19 лютого цього ж року відбувся концерт професорів 

Харківського музично-драматичного інституту – Л. Тимошенкової 

(віолончель) та М. Палевського (фортепіано) з творів європейських, 

російських та українських композиторів (з останніх виконано «Варіації на 

українську тему» В. Барвінського для віолончелі та фортепіано).  

22 лютого 1928 р. пройшов дев’ятий концерт сучасної музики 

Струнного квартету ім. М. Леонтовича, до програми якого були включені 

твори представників різних національних шкіл: С. Василенка, 

П. Козицького, Б. Бартока [201, с. 28]. 

Частим явищем у роботі філій товариства стала організація 

музичних заходів, приурочених до відзначення пам’ятних дат. Яскравим 

прикладом у цьому сенсі слугує ряд концертів, присвячених 15-річчю з 

дня смерті М. Лисенка. Зусиллями Роменської, Полтавської та 

Чернігівської філій товариства було проведено концерти, що набули 

величезного художнього значення. Так, приміром, Роменська окружна 

капела ім. М. Леонтовича під керівництвом А. Воліківського 14 січня 

1928 р. дала концерт у місцевому театрі «Червоний залізничник» [43, 

с. 14]. Перед виступом диригент капели прочитав доповідь, де 

висвітлювались питання розвитку мистецтва та ролі М. Лисенка у 

вітчизняному музичному процесі. Далі прозвучала кантата «Радуйся, ниво 

неполитая». Вперше у виконанні чоловічого хору проспівали історичні та 

побутові пісні, а особливо вдалим було виконання «Максима Залізняка». 

Солоспіви, як свідчать архівні документи, були представлені 

І. Воліківською, Кузьминою, Гамалій, Бондарівною та ін. [241]. 

26 лютого 1928 р. Полтавська окружна капела організувала концерт-

виставку з творів М. Лисенка у приміщенні Музтехнікуму (диригент – 

Ф. Попадич). Концерт складався з трьох відділів: 1) художні та оперні 

хорові твори: «Умер поет», «Оживуть степи й озера», «Сварка хлопців та 

дівчат» із опери «Різдвяна ніч», «Гей, не дивуйте» із опери «Тарас 
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Бульба», «Туман хвилями гуляє» з опери «Утоплена», «Нічки темненькі» з 

опери «Енеїда»; 2) опера «Ноктюрн»; 3) відділ народних пісень [202, 

с. 20].  

27 грудня 1928 р. Чернігівська філія Всеукраїнського музичного 

товариства ім. М. Леонтовича провела музичний захід за участю хору 

педтехнікуму та Будинку робочої освіти під керівництвом 

Ю. Слоницького, хору Інституту народної освіти під керівництвом 

П. Зіхинського, симфонічного оркестру під керуванням Каминського. 

Слухачі мали змогу почути не лише українські народні пісні в обробці 

М. Лисенка, а його «Веснянки», хор дівчат та пісню Оксани з опери 

«Різдвяна ніч», хор служниць з опери «Тарас Бульба», «Утоплена» 

(«Туман хвилями лягає»), хор з «Гамалії», «Іван Гус», оркестр виконував 

увертюру до опери «Чорноморці», картину «Запорізька Січ» з опери 

«Тарас Бульба» з хором «Гей, не дивуйте». Учні профшколи представили 

солоспіви на вірші Тараса Шевченка та Івана Франка. На завершення 

концерту всіма хорами й оркестром була виконана історична пісня «Про 

Бондарівну», «Інтернаціонал» та «Заповіт» [225, с. 14]. 

Одним з головних музичних центрів, де зосереджувалась велика 

кількість видатних діячів культури, був Київ. Хор-студія ім. К. Стеценка 

існувала при товаристві з листопада 1924 р. Керували ним 

М. Вериківський і В. Верховинець. Оскільки у складі колективу не було 

професійних музикантів, а учасниками його були переважно студенти 

педагогічних вузів, працівників освіти, членів інших спілок – робота 

проходила з деякими труднощами, особливо коли колектив брався за 

твори в обробці М. Леонтовича, М. Лисенка, О. Кошиця, нових 

революційних творів. Але жагуче бажання хористів до подолання цих 

труднощів спонукало їх до тривалих занять з теорії музики та сольфеджіо, 

постановки голосу. Результати були досить непоганими. Як наслідок, 

звичайний хор перетворився на хор-студію, а згодом на музично-хорову 

студію. Такі заходи були задіяні з метою ліквідації музичної 

неграмотності серед робітників освіти, підготовки молоді до вступу у 

музичні школи, виховання грамотних хористів. До роботи були залучені 

кращі викладачі Києва [147, с. 40–41]. 

У виконанні колективу звучали українські народні пісні та класична 

музика (Р. Шуман, Ф. Шуберт) для робітників, червоноармійців у місті та 

його околицях. Вечори носили назви, що конкретизували зміст програми – 

«Вечір української революційно-художньої пісні й літератури», «Вечір 

хорового мистецтва», «Вечір українських народних пісень», «Щороку». 

Передбачались також цикли концертів народної й революційної пісні, 

сучасної європейської музики, ціла низка епізодичних лекцій на музично-

педагогічні теми, що супроводжувалися б відповідними концертами. 

Перший концерт відбувся 2 березня 1924 р. в залі консерваторії [8, с. 350].   
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Ще один колектив, що досить активно функціонував, був заснований 

у червні 1923 року і мав назву Київське співоче об’єднання капела «РУХ» 

(«Робітничий Український Хор»). Постійний склад капели налічував 55 

осіб. Засновником і диригентом капели був Борис Левитський. Вже в 

липні того ж року затверджено його статут. Склад капели був 

пролетарським: робітники, студенти майже з кожного ВНЗ Києва. Капела 

лише за один рік свого існування дала близько сотні концертів, переважно 

по робітничих клубах. Найцікавішими моментами в житті капели були 

концертні подорожі. За браком коштів капела мандрувала не часто. 

Першою була подорож у 1923 р. на могилу Т. Шевченка – капелу 

запросили учні трудшкіл, що влаштували поїздку. У липні 1924 р. капела 

вдруге відвідала ці місця. Для селян виконувались народні пісні в обробці 

сучасних композиторів, присвячені Т. Шевченку [238]. 

У той самий час при товаристві діяла Музична Студія 

ім. М. Леонтовича, основоположниками якої стали: П. Тичина, 

Г. Верьовка, В. Магеровський. Вони ставили перед собою завдання 

виховання культурного співака і слухача серед саме серед пролетарського 

населення, оскільки саме вони були позбавлені можливості отримання 

хоча б елементарної освіти, а надто – музичної. Єдиною вимогою для 

навчання було бажання навчатись.  

Загалом ядром хору Музичної Студії ім. М. Леонтовича стали 15–17 

осіб, які працювали від самого початку заснування колективу. Керівники 

надавали перевагу творам не лише добре знаним, а особливо тим речам, 

що не були ще надруковані на той час. Товариство надавало для 

виконання рукописні твори сучасних українських композиторів.  

Для досягнення кращих результатів, було введено метод «слухання 

музики». Це допомогло членам колективу ознайомитись і вивчити музичні 

твори світового значення. Так, хору вдалось виконати цілі опери, які по 

різним технічним причинам були заважкими для виконання у театрах. 

Прослуховування музики не обмежувалось лише вокальною літературою. 

У 1923–1924 рр. були проаналізовані фортепіанні твори різних авторів. 

Влаштовувались так звані «стильні» вечори. Лише за вказаний рік було 

організовано 5 вечорів, присвячених творчості М. Глінки, О. Бородіна, 

М. Римського-Корсакова. У Музичній Студії регулярно проходили заняття 

по теорії музики та постановці голосу. Це сприяло закладенню фундаменту 

музичного знання. Доказом цього твердження є відомості про те, що троє 

учнів Студії були зараховані до Інституту ім. М. Лисенка [48, с. 230–233]. 

До роботи були залучені кращі представники мистецтва, професійні 

музиканти – М. Вериківський, Г. Верьовка, Т. Ганицький, П. Козицький, 

Б. Новосадський, Л. Ревуцький, Я. Степовий, К. Стеценко. Вони всіляко 

сприяли зародженню нових колективів, організували безліч мистецьких 

заходів. Хоча склад колективів був у переважній більшості 



 77 

непрофесійним, це не заважало їм братись за досить серйозний репертуар. 

Величезного значення у своїй діяльності надавали пропаганді 

національної культурної спадщини в Україні та за її межами. Саме у 

такому напрямку розвивалася концертна діяльність колективів, що 

працювали за підтримки Всеукраїнського музичного товариства 

ім. М. Леонтовича. 

Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Леонтовича було 

реформовано у Всеукраїнське товариство революційних музик 

(ВУТОРМ), яке розділилося згодом на дві організації: «Пролетмуз» 

(Київ) та АПМУ (Харків) з філіями у Києві, Одесі, Дніпропетровську 

(1929–1932). Мета, яку ставили перед собою члени останньої – 

наближення музики до радянської дійсності, розгортання музично-

просвітницької роботи насамперед серед «пролетарів». Основний жанр, 

якому надавалась перевага – масова пісня. Існування АПМУ не було 

тривалим. Його ліквідували через побоювання влади у «культивуванні 

гурткової замкненості, відриву від політичних завдань сучасності та від 

значних груп письменників і художників, що співчувають 

соціялістичному будівництву» [144]. 

Діяльність Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леонтовича 

було однією з найяскравіших у культурно-мистецькому житті України. На 

нашу думку, вона є зразковою у багатьох аспектах, у тому числі і в 

організації концертного життя у його різних соціокультурних аспектах. 

Багатогранна діяльність свідчить про остаточне становлення у першій 

третині ХХ ст. концерту як складної соціокультурної системи із 

зовнішніми та внутрішніми компонентами. До концертного менеджменту 

долучаються PR-блок (видання журналу «Музика»), музична індустрія 

(нотне видавництво), активно залучаються студенти професійних 

музичних освітніх закладів. На концертах було представлено широку 

палітру музичних композицій, у тому числі сучасних українських 

композиторів; у концертах різних філій брали участь як знані музиканти, 

так і аматори; не менш різноманітною була публіка – від простих селян та 

робітників до творчої інтелігенції. Важливим було також не такий 

великий вплив цензури, на відміну від попереднього та наступного 

періодів, що дозволило повністю реалізувати накопичений потенціал 

української музичної культури. Також про остаточне формування системи 

свідчить і розмаїття концертних форм та заходів (тематичні цикли з творів 

українських композиторів, ювілейні вечори, концерти-виставки, концерти 

з попередніми доповідями, «прослуховування музики» тощо), у яких 

відобразилися дух епохи – національне відродження та просвітницькі 

форми, культивовані радянською владою. 

Окрім цих об’єднань, існувало й багато інших. Так, наприклад, за 

часів радянської влади функцію по організації концертів взяв на себе 



 78 

підвідділ мистецтв відділу народної освіти, пізніше – «Посередробмис» 

(Профспілкове бюро посередництва робітників мистецтв) при 

«Всеробмис». Проте значна кількість об’єднань, що функціонували у 

1920-х рр., все ж таки не забезпечувала необхідного планомірного, 

цілеспрямованого вибудовування єдиних напрямів культурно-

просвітницької роботи, у тому числі і концертної діяльності. 

В організації концертно-гастрольної діяльності в УРСР вагоме місце 

посідали організації, утворені в РСФРР. У Києві було відкрито філіал 

Союзної державної філармонії, розгорнувши концертну роботу серед 

трудящих, пропагуючи класичну і сучасну музику. Згодом сформувалось 

концертне бюро [216, с. 35–36].  

Заходи «Росфілу» (Російської філармонії при НКО РСФРР) посіли 

значне місце в художньо-мистецькому житті міста. Так, наприклад, на 

концертній естраді виступав весною 1925 р. скрипаль Ж. Сигеті, 

представивши програму з творів Й. Баха, Й. Брамса, Г. Генделя, 

С. Прокоф’єва. Піаніст Егон Петрі дав чотири концерти (27 і 29 жовтня, 

15 і 17 листопада 1925 р.). В програмі прозвучали твори Ф. Ліста, 

Ф. Шопена та ін. 26 вересня 1925 р. витупив скрипаль Н. Мільштейн, а 29 

вересня – московська піаністка Ш. Аронова, 10 жовтня – піаніст 

А. Логовінський. Програму їх концертів теж переважно складали твори 

Ф. Ліста, Ф. Шопена. 13 листопада цього ж року відбувся вечір 

фортепіанного дуету у складі А. Альшванга та В. Пухальського, 

представивши твори Л. Бетховена, Ф. Ліста, Ф. Шопена. Що стосується 

виступів солістів-вокалістів, то кияни мали змогу побачити виступи 

Собінова (8, 11 листопада 1925 р.), Карве (14 листопада 1925 р.), Лодій 

(19, 22 листопада 1925 р.) [226, с. 367]. 

У 1928 р. на основі використання досвіду концертної роботи 

«Росфілу» й Союзної державної філармонії («Софілу») в Харкові було 

створено Українську філармонію («Укрфіл»), а в ряді окружних міст-

пункти уповноважених «Укрфілу» [51, с. 122], завданням якого стало 

«сприяти розвиткові всіх проявів музичної культури робітничо-

селянських мас УРСР, організувати всебічну концертну роботу засобами 

українських союзних і закордонних артистів, показові концерти 

української музики по СРСР і за його межами, організувати лекції, 

диспути з питань музики» [216, с. 36]. 

Основним завданням новоствореної концертно-плануючої 

організації «Укрфіл» полягало в планомірному, систематичному 

художньому обслуговуванні трудящих. Створення «Укрфілу» сприяло 

інтенсивному обміну творчими здобутками митців СРСР: кращі 

артистичні сили виступали в промислових центрах України, районах 

крупного будівництва: на Дніпробуді, в Донбасі, Харкові. 
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Основні професійні сили зосередились в організації «Укрфіл» – 

солісти-виконавці, ансамблі, музичні колективи, хорові капели. У Харкові, 

Києві, Одесі, Дніпропетровську зорганізували державні симфонічні 

оркестри. 

«Укрфіл» приділяв велику вагу розвитку національних музичних 

колективів. Вся концертна справа проводилась в двох напрямках: 

1) публічні концерти; 2) клубні концерти. Лише за перші три місяці 

роботи «Укрфіл» провів на теренах УРСР – 213 концертів (160 клубних і 

53 публічних) в таких містах: Харкові, Полтаві, Кременчуку, Бердянську, 

Ізюмі, Мелітополі, Чугуїві, Балаклеї, Дніпропетровську, Каменському, 

Одесі, Сталіно, Артемівську, Луганську, Києві, Житомирі, Бердичеві, 

Коростені [39, с. 23]. 

В системі «Укрфілу» в Харкові працювали такі колективи: 

чоловічий вокальний квартет ім. М. Лисенка; український концертно-

вокальний ансамбль (УКВА); Харківська окружна хорова капела; капела 

бандуристів; симфонічний оркестр; оркестр народних інструментів; 

ансамбль російських народних інструментів ім. В. Андрєєва; струнні 

квартети ім. М. Леонтовича й ім. Ж. Вільйома. 

Учасниками концертів «Укрфілу» часто були видатні артисти – 

М. Литвиненко-Вольгемут, І. Паторжинський, Ю. Кипоренко-

Доманський, О. Ропська, піаністи, композитори – В. Косенко, 

К. Данькевич та ін. Однак навіть такі імена у концертних афішах не 

завжди забезпечували наявності великої аудиторії. Як зазначав дописувач 

журналу «Музика масам» Г. Велле у своїй статті: «…відвідування 

публічних концертів неоднакове – в великих центрах з певною 

концертною традицією – музичні шари населення починають звикати до 

регулярних відвідувань серйозних концертів; помічається підвищена 

зацікавленість до нової музики, до симфонічних концертів. В 

провінційних містах відіграє роль здебільшого відоме ім’я концертанта. 

Неодноразово високохудожні концерти відбувались перед пустою 

залою…» [39, с. 23].  

Клубні концерти складались з різних програм: вечори присвячені 

одному композиторові (Ф. Шуберту, П. Чайковському), концерти 

української музики, нової української музики, музично-освітні лекції-

концерти; концерти струнних квартетів, вокальних квартетів, ансамблів 

народних інструментів, хору, оркестру, виступи відомих віртуозів тощо. 

Досвід показав, що досить часто інтелігентна аудиторія не виявляла 

зацікавлення до нової музики, а робоча аудиторія краще сприймала 

серйозну музику, а не звичайну популярну. Проте часто адміністрація 

клубів не розуміла культурного значення концертів, розглядаючи їх лише 

як одну з форм забав і розваг.  
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З іншої сторони, «Укрфіл» не мав можливості поставити свою 

роботу по клубах як слід, тобто до кожного концерту давати вступну 

промову або пояснення п’єс, які виконувались. Тільки в поодиноких 

випадках була можливість проводити необхідну лекторську роботу за 

наявності відповідних лекторів, яких було всього декілька, оскільки на той 

час не готували музичних пропагандистів і працівників культури. 

Великим недоліком була незначна кількість творів в українській 

музичній літературі для скрипки та віолончелі. Тому програми концертів 

були переважно вокальними. Від творів для фортепіано теж доводилось 

часто відмовлятися, бо рідко по клубам можна було знайти відповідний 

інструмент [39, с. 23]. 

Українська філармонія у Харкові, окрім вже зазначених 

різноманітних мистецьких колективів, налічувала багато концертних 

бригад мішаного типу, які складалися з артистів філармонії, так і 

викладачів та студентів освітніх закладів. Також до концертних бригад 

долучалися агітатори-пропагандисти, лектори, політпрацівники. Разом 

вони брали безпосередню участь у культурно-просвітницькій роботі, 

зокрема, у пропагуванні нової пролетарсько-селянської культури серед 

широких мас. Усі музичні колективи та концертні бригади «Укрфілу» 

брали участь у концертах під час обідніх перерв на підприємствах, клубах, 

а також були активними учасниками різних мистецько-політичних акцій 

за колективізацію, соціалістичні змагання, ударницькі акції тощо [231, 

с. 180–181]. Згідно даних за 1933 р., харківський «Укрфіл» організував 

понад 100 концертних бригад у радгоспи й колгоспи області, які «брали 

участь, насамперед, у обслуговуванні весняної посівної, збиральної та 

осінньої посівної сільськогосподарських кампаній та дали за цей час 

більше десяти тисяч концертів» [213, с. 181]. 

С. Безклубенко пов’язує піднесення концертного життя, а також 

активізацію камерно-інструментальної творчості із часом створення 

Української державної філармонії [11, с. 37]. На середину 1930-х рр. 

припала реорганізація Української філармонії: у всіх обласних містах 

України були створені обласні державні філармонії, завдяки чому 

з’явились нові художні колективи [51, с. 124]. 

З метою подальшого розвитку радянської професійної музичної 

культури Народний комісаріат освіти УРСР і Українська філармонії стали 

проводити конкурси виконавців. У 1930 р. відбувся І Всеукраїнський 

конкурс піаністів, в якому брали участь 12 молодих виконавців Харкова, 

Києва, Одеси та Полтави. Серед відзначених першою премією був 

молодий український композитор і піаніст К. Данькевич (Одеса). Другий 

конкурс (1932) висунув у число кращих молодих радянських виконавців 

Е. Гілельса (Одеса). На першому республіканському конкурсі скрипалів 



 81 

першу місце зайняв вихованець Одеської консерваторії Д. Ойстрах [51, 

с. 123]. 

У 1933 р. Українська філармонія провела 5 обласних конкурсів 

співаків, скрипалів, піаністів та віолончелістів. На базі цих конкурсів 

Укрфіл створив ряд так званих академічних ансамблів і концертних 

бригад для обслуговування периферії. Розвиток конкурсного життя сприяв 

інтенсифікації концертної діяльності в Україні [51, с. 124]. 

Окрім академічної та самодіяльної гілки, вагоме місце у розвитку 

культурно-мистецького життя у 1930-х рр. посідала естрада. Урядом 

СРСР було створено концертну організацію під назвою «Державна 

естрада», яка, власне, мала на меті будувати програми музичних заходів 

по принципу різнобарвності та ідеологічної спрямованості [36, с. 93].  

Отже, у 1930-х рр. було сформовано цілісну систему концертного 

життя, організаційним центром якого стали обласні філармонії. Діяльність 

філармоній була спрямована на розвиток музичної культури, яке 

включало музичне просвітництво для широких мас (концерти для 

робітників на підприємствах, концерту у клубах для селян тощо), так і 

розвиток музичного професіоналізму (музичні конкурси для підвищення 

музичного рівня виконавців). Попри багато позитивних рис, зокрема 

зростання професіоналізму виконавських колективів, негативним 

чинником у розвитку концертного життя України стало посилення 

ідеологічного тиску, що значно обмежувало репертуар виконавців і, 

врешті решт, привело до стагнації розвитку музичної культури, 

починаючи з середини 1930-х рр. Подальший розвиток йшов екстенсивно, 

використовуючи вже апробовані форми концертів та дозволений 

цензурою музичний репертуар. 

 

Концерт у діяльності мистецьких освітніх закладів 

України в першій половині ХХ ст. 

 

Початок ХХ ст. ознаменований виникненням якісно нових 

мистецьких освітніх закладів, що почали працювати у різних регіонах 

України. Їх поява була обумовлена загальнокультурними процесами, що 

відбувалися на теренах України. Поява мистецьких освітніх закладів, які 

готували професійні кадри, була тісно пов’язана з розвитком концертного 

життя. Професіоналізація музичної освіти і поява перших освітніх 

закладів (класів, шкіл, училищ) почалася ще у ХІХ ст., однак лише у 

ХХ ст. ми можемо говорити про сформовану систему освіти, яка віднині 

стала відігравати важливу роль у концертному житті. 

Призначення музичних освітніх закладів полягає у підготовці 

професійних кадрів (вокалістів, інструменталістів, музикознавців та 

композиторів), а тому організація концертної діяльності стала для них 
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важливою формою роботи, фактичним продовженням навчального 

процесу. З появою професійних музичних освітніх закладів остаточно 

були сформовані та закріпилися види концертів, безпосередньо або 

опосередковано пов’язані із навчальним процесом, з яких ми виділяємо: 

1) концерти як важливу частину освітнього процесу – академічні, звітні; 

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

освітні заклади виконавців, які часто виконують роль майстер-класів. 

Важливого значення в історії української культури набула Музично-

драматична школа, заснована М. Лисенком 1904 р. (1918 р. 

реорганізована в Музично-драматичний інститут імені М. В. Лисенка) [3, 

с. 181]. Школа виникла як відповідь на суспільну потребу у професійному 

мистецькому закладі, навчання в якому було б побудовано на засадах 

національної художньої культури. Серед її основних завдань була 

підготовка виконавців, які б пропагували творчість українських 

композиторів, орієнтувалися на український фольклор. 

Виступи учнів школи у концертах були частиною навчального 

процесу, адже тут готували професійних митців, які надалі могли б 

успішно брати участь у різноманітних музичних заходах. Один із таких 

відбувся 12 квітня 1907 р., а другий 12 грудня 1908 р. в залі Народної 

аудиторії. Програма вечора була насиченою, оскільки в концерті взяли 

участь 38 вихованців школи, які виступили у різних жанрах. Репертуар 

вечора складався з творів Ш. Беріо, Р. Вагнера, Ф. Ліста. Одним із номерів 

драматичної частини стало художнє читання «Феї» М. Горького. На 

завершення вечора М. Лисенко продекламував вірш М. Вороного «Поезія 

і проза» [38, с. 23]. Відгук про один із цих заходів знаходимо на сторінках 

журналу «В мире искусств». Тут відзначається, що публіка мала змогу не 

лише познайомитись з учнями закладу, але й переконатись у 

поставленому на високий рівень навчальному процесу [200, с. 29]. 

Нерідко учні школи М. Лисенка виступали у концертах, диригуючи 

хором, що існував при товаристві «Боян». Частою була практика 

організації публічних концертів, як-то чернігівський музичний захід, що 

пройшов 25 лютого 1907 р. Учасниками його стали сам М. Лисенко і 

співак О. Мишуга. Серед творів, що мали змогу почути слухачі, були: 

«Наша доля» А. Вахнянина, «Мені однаково» М. Лисенка, варіації на тему 

української народної пісні «Ой зрада, карі очі, зрада», баркарола «Пливе 

човен». Як свідчить листування М. Лисенка з М. Коцюбинським, концерт 

був грандіозним. Також зауважимо, що за свідченнями, які містяться у 

тому ж джерелі, вихованці лисенківської школи часто брали участь в 

оперних виставах [109, с. 401]. 

У роки революційного піднесення учні Музично-драматичної школи 

М. Лисенка долучилися до організації комісії по проведенню концертів і 

оперних вистав з метою збору коштів для політичних в’язнів і 
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малозабезпечених учнів, хоча справжня ціль таких заходів зі зрозумілих 

причин не афішувалася.  

Активна фаза організації вищих професійних закладів освіти 

припадає на друге десятиріччя ХХ ст. На базі Київського та Одеського 

музичних училищ було організовано консерваторії (1913 р.), трохи згодом, 

у 1917 р. – Харківську консерваторію. С. Волков небезпідставно вважає, 

що міста, в яких були розташовані ці заклади, природним чином стали 

центрами концертного життя [42, с. 34]. Однак не можна залишати поза 

увагою й інші міста України, зокрема Вінницю, Кіровоград, де культурні 

процеси теж розвивались надзвичайно інтенсивно.  

Важливою в контексті організації концертної діяльності стала робота 

творчих колективів, сформованих при консерваторіях, кожен з яких 

відігравав суттєву роль в культурному житті не лише цього закладу, а й у 

всього міста. 

Одним із найстаріших вищих спеціальних музичних освітніх 

закладів є Одеська консерваторія (з 2002 р. – Одеська державна музична 

академія імені А. В. Нежданової, з 2012 р. – Одеська національна музична 

академія імені А. В. Нежданової), утворена 8 вересня 1913 р. [148, с. 36]. 

Вже у 1920–1930-х роках цей заклад вищої освіти готував музикантів, гра 

яких відзначалася високою професійною майстерністю. 

Великого значення в репертуарі колективів консерваторії набули 

твори українських композиторів. Варто згадати концертну діяльність 

студентського хору, заснованого 1936 р. Свою роботу він розпочав 

концертом, в якому були виконані «Вечорниці» П. Ніщинського під 

керівництвом К. Пігрова. 

Гордістю консерваторії, за свідченнями українського кларнетиста 

В. Повзуна, став її симфонічний оркестр. Концерти за його участю 

відбувались не лише в Одесі. Ще за часів, коли колективом керував 

професор консерваторії М. Чернятинський, кожного літа відбувались 

гастролі до Маріуполя. Тут протягом двох місяців оркестр щоденно давав 

концерти у міському саду, які відвідували місцеві жителі. Репертуар 

налічував твори близько 400 (!) авторів, серед них В. Моцарт, Й. Гайдн, 

Л. Бетховен, П. Чайковський, С. Рахманінов, Я. Сібеліус, Дж. Россіні, 

Й. Брамс. Перед початком гастрольного сезону 1940 р. оркестр дав два 

концерти, де прозвучав Реквієм В. Моцарта і Дев’ята симфонія 

Л. Бетховена зі студентським хором й солістами. На завершення сезону 

підготували історичний концерт із творів П. Чайковського [148, с. 52]. За 

весь час свого існування з оркестром виступали на концертних 

майданчиках і сценах міста провідні солісти Одеського оперного театру, 

філармонії та консерваторії. 

У воєнні 1944–1945 рр. багато викладачів і студентів Одеської 

консерваторії брали участь у бойових діях. Одна з сестер Базилевич, а 
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саме Марія, організовувала їх музичні виступи в концертах у складі 

фронтових бригад. Безпосередню участь вона також взяла у проведенні 

так званих шефських» концертів [148, с. 14]. 

Практично одночасно з відкриттям Одеської консерваторії, того ж 

1913 року, але місяцем пізніше, утворилась Київська консерваторія (з 

1995 р. – Національна музична академія імені П. І. Чайковського). 

Концертна діяльність її стала невід’ємною частиною життя Києва. 

Відкриття консерваторії супроводжувалось різноманітними 

урочистостями, що тривали три дні поспіль.  

У перший день відкриття, а саме 3 листопада 1913 р., в залі 

Купецького зібрання пройшов камерний вечір за участю М. Ерденка, 

С. Каспіна, Є. Риба, Ф. фон Мулерта, О. Штосс-Петрової, 

О. Ходоровського. Програму склали твори: струнний квартет фа мажор 

Є. Риба, соната М. Ерденка для скрипки та фортепіано під назвою «En 

style ancient», соната для того ж складу Л. Ніколаєва, дві частини з 

квартету Р. Глієра. 

Наступне торжество (4 листопада) продовжилось учнівським ранком 

у залі Купецького зібрання і вечірнім симфонічним концертом у міському 

театрі. У концерті учнів музичного училища звучали твори Й. Баха, 

В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Ліста, Ж. Бізе, Ш. Гуно, К. Сен-

Санса, С. Рахманінова, Л. Ніколаєва та ін. Вечірній симфонічний концерт 

складався з двох відділень, в якому прозвучали твори київських 

композиторів, в тому числі В. Пухальського, Бабінського, Ф. фон 

Мулерта, Є. Риба, Р. Глієра, Л. Ніколаєва [136, с. 496; 74]. Варто 

зазначити, що поява цих митців у концертах не була випадковою. Майже 

всі вони були не лише добре відомими музикантами, які вели активну 

концертну діяльність, але й викладали у Київській консерваторії.  

У третій день святкування (5 листопада) відбулась учнівська оперна 

вистава, де глядачі мали змогу почути уривки з опер: «Руслан і Людмила» 

М. Глінки (І дія), «Борис Годунов» М. Мусоргського (ІІ дія), «Фауст» 

Ш. Гуно (ІІІ дія), одноактну оперу А. Аренського «Рафаель» [1, с. 44]. Хор 

виступив під орудою О. Кошиця [74]. Не всім учням надавалась 

можливість ставати учасниками концертів, обирались лише найкращі 

виконавці, тому значна частина тих, хто навчався, мали змогу лише 

звітувати на так званих підсумкових закритих академічних концертах.  

Збереглося свідчення щодо концерту, що мав місце 1 лютого 1920 р. 

у легеневому санаторії Пущі-Водиці. Розпочався він концертом для дітей, 

а продовжився пізніше для дорослих. Він тривав близько чотирьох годин. 

Серед учасників був Г. Беклемішев [215, с. 41], діяльність якого була 

однією з яскравих сторінок Київської консерваторії. Він організовував 

цикли-концерти під назвою «Музично-історичні демонстрації» протягом 

чотирьох років (1924–1928 рр.) у Київському музично-драматичному 
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інституті імені Лисенка. Крім того, Г. Беклемішев повторював їх у 

скороченому вигляді в Будинку Червоної Армії, Авіаінституті, 

Артилерійській школі (1933–1935 рр.) тощо [116, с. 60]. 

Як зазначає у своїх дослідженнях К. Шамаєва, 1920-ті роки стали 

періодом пошуку нових форм організації концертної практики студентів. 

Так, згідно наказу 1925 р., до складання іспитів могли бути допущені 

лише ті учні, які протягом року виступали в робітничих, 

червоноармійських, вузівських клубах. У відкритих студентських 

концертах були задіяні майже всі студенти закладу. Репертуар їх 

складався з творів класичної та народної музики [215, с. 45]. 

Цікавими для публіки виявилися студентські монографічні 

концерти, що організовувались С. Тарновським і Г. Беклемішевим. Крім 

того, проводились вечори, присвячені окремим національним школам. 

Приміром, концерт 1928 р. з творів російських композиторів – 

М. Метнера, С. Прокоф’єва, І. Стравінського, О. Александрова. Пізніше, 

завдяки зусиллям Т. Кравченко, були запроваджені цілі цикли тематичних 

музичних заходів: «32 сонати Бетховена», «9 сонат Прокоф’єва», 

«Радянська фортепіанна музика», «Фортепіанний концерт ХХ століття», 

«Еволюція фортепіанної сонати». 

Ще однією значущою подією у музичній культурі України стає 

відкриття у 1917 р. Харківської консерваторії (з 2004 р. – Харківський 

державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 3 2011 – 

Харківський національний університет мистецтв імені 

І. П. Котляревського). Утворилася вона завдяки зусиллям професора 

І. Слатіна. Відомий піаніст став засновником концертів та іспитів учнів, 

що були доступні для широкої аудиторії. Організовував виступи на честь 

видатних музикантів, які приїздили до Харкова на запрошення ІРМТ [196, 

с. 22].  

У 1921 р. І. Слатін сформував симфонічний оркестр, в якому й став 

першим керівником. Оркестр виступав в консерваторському музичному 

лекторії, брав участь в численних національних творчих оглядах, 

вітчизняних і міжнародних фестивалях, обслуговував музичні потреби 

міста. Цікавою художньою одиницею закладу став оркестр народних 

інструментів, який активно концертував, виступаючи на відкритих 

майданчиках Києва, Харкова, здійснював прем’єри, у тому числі і творів 

харківських композиторів. 

У 1899 р. у Катеринославі (нині Дніпро) було відкрито музичні класи 

при місцевому ІРМТ, які у 1901 р. було реорганізовано у музичне 

училище. Дніпропетровське (Катеринославське) музичне училище, (у 

1920-х рр. – консерваторія) стало важливим культурним осередком 

регіону і проводило активну концертну діяльність. 
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Вже з самого початку своєї роботи училище провадило активну 

концертну діяльність. Окрім академічних концертів, відбувалося багато 

концертів для широкої публіки. Так, протягом першого року роботи у залі 

Англійського клубу міста було дано 6 концертів камерної музики, один 

симфонічний концерт і один сольний фортепіанний вечір С. Брильянт. 

Серед творів, що звучали у першому сезоні – квартети В. Моцарта, 

Ф. Шуберта, Р. Шумана, К. Сен-Санса, А. Рубінштейна, тріо та скрипкові 

сонати Л. Бетховена, фортепіанні п’єси Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, 

Ф. Ліста, Р. Шумана, П. Чайковського та ін. Окрім того, симфонічним 

оркестром під орудою М. Лівена було зіграно симфонію В. Моцарта [49, 

с. 14]. 

Викладачі училища брали активну участь у концертній діяльності 

місцевого ІРМТ. Серед них: «співаки О. Муравйова, М. Антонеллі, 

З. Малютіна, С. Енгель-Крон, скрипалі В. Солнишкін, В. Пергамент, 

К. Мейф, А. Ямпольський, І. Алєксєєнко, альтисти М. Лівен, 

І. Мікульський, віолончелісти П. Бягрянов, Я. Застрабський, піаністи 

С. Брильянт-Лівен, С. Гуревич, М. Зубов, В. Застрабська, М. Пасенко, 

З. Розловська, А. Шепелевський» [49, с. 16]. Окрім того, у концертах 

виступали і гастролери, у тому числі видатні музиканти сучасності – 

Л. Собінов, Ф. Шаляпін, С. Рахманінов, І. Падеревський, Л. Ауер та багато 

інших . Влітку 1902 р. у місті виступав хор, створений М. Лисенком [49, 

с. 16]. 

Вагоме місце у музичному житті Катеринослава грали творчі 

учнівські колективи, серед яких був хор, який налічував близько 70 осіб 

(керівник – Д. Іванов, учень С. Танєєва), оркестр, який включав як учнів 

старших класів, так і запрошених музикантів (керівник – М. Лівен, з 

1906 р. – Я. Кржичка, випускник Празької консерваторії). Учнівський 

оркестр виконував функцію міського симфонічного оркестру, якого і місті 

на той час не було [49, с. 16]. 

Аналізуючи концертну складову діяльності мистецьких освітніх 

закладів, зазначимо, що їх значення у концертному житті країни було 

надзвичайно важливим. Вони виникли як відгук на потреби суспільства у 

професіоналізації музичної складової культурно-мистецького життя і 

стали важливими осередками концертної діяльності. Окрім суто 

навчальних форм концертів, студенти і викладачі робили свій внесок 

(часто наздвичайно вагомий) у розвиток музичної культури. Концерти, 

організовані студентами, відігравали важливу роль у суспільному житті 

(концерти для червоноармійців, виступи у клубах робітників тощо). 

Концерти у мистецьких закладах освіти виконували просвітницьку 

функцію, сприяючи підвищенню загального культурного рівня слухачів, 

знайомили слухачів із здобутками світової музичної культури та сучасною 

композиторською творчістю. Серед концертів виділимо тематичні вечори 
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та цикли вечорів, деякі з них тривали не один рік. Мистецькі колективи 

освітніх закладів також брали участь в гастрольній діяльності. 

Отже, інституалізація професійної музичної освіти сприяла розвитку 

концертної діяльності через підготовку мистецьких кадрів і пов’язану 

(прямо або опосередковано) з навчанням концертну діяльність, що стала 

важливим компонентом подальшого культурного розквіту музичного 

життя країни.  

Також варто враховувати ще один аспект, який виконують мистецькі 

освітні заклади – зв’язок між поколіннями. Професійні мистецькі заклади 

вищої освіти 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. 

 

Концертний репертуар як відображення соціокультурних процесів 

 

Кожен історичний період по-своєму відбивається у концертному 

житті країни, оскільки концертне життя є частиною соціокультурних 

процесів, які пов’язані зі змінами у суспільно-політичному житті. 

Оскільки концертне життя є складною системою, то соціокультурні зміни 

можна розглядати у рамках як цілісної системи, так і різних його 

складових. Вище було зосереджено увагу на двох ключових, на наш 

погляд, складових – організаційному компоненті (менеджменті), який 

було сконцентровано у діяльності музичних організацій і товариств та 

мистецьких освітніх закладів. Менше уваги приділялося питанням 

концертного репертуару, виконавцям, новим формам концертів, публіці. 

Ці складові є найбільш вагомими, оскільки саме в них сконцентровано 

саму суть концерту як форми публічної репрезентації музики. Тому ми 

спробуємо окреслити ряд особливостей репертуару концертного життя 

Києва, а також деяких міст України першої третини ХХ ст. Огляд не 

претендує на всебічність охоплення проблематики, однак дозволяє 

окреслити основні тенденції розвитку концертного життя України у той 

період. 

Початок ХХ ст. характеризується пожвавленням концертного життя 

Києва. Інтенсивно розвивається хорове, камерно-інструментальне, 

симфонічне виконавство. У концертах беруть участь як місцеві музиканти, 

так і запрошені виконавці. Активізується і композиторська творчість: 

музика київських авторів посідає вагоме місце у концертному житті міста. 
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Змінюються і смаки публіки, яка усе більше приділяє увагу музиці 

модерного напряму. 

Усі названі вище тенденції концертного життя ми можемо дізнатися 

з преси, де подано анонси подій, рецензії на концерти, огляди кількох 

музичних подій. Концертне життя міста нами подано через огляд преси 

(«В мире искусств») за 1907–1910 рр., де здійснено критичний огляд 

музичних подій міста. 

У 1907 р. в Києві, в приміщенні саду Купецького зібрання пройшов 

ряд концертів симфонічного оркестру під управлінням Р. Буллеріана. 

Щодня київська публіка мала можливість насолоджуватись кращими 

зразками класичної музики. Це було нелегким завданням для музикантів, 

оскільки програма постійно змінювалась. Деякі твори оркестрантам були 

відомі, оскільки в свій час вони виконували їх під керівництвом 

О. М. Виноградського на літніх концертах [140, с. 17]. 

Загалом 1907 р. не був дуже насиченим в плані концертної 

діяльності. Проте передусім варто згадати музичний захід Паризького 

товариства старовинних інструментів, на якому представили музику 

XVIII ст., концерт співачки М. Оленіної, ряд піаністів, скрипалів, серед 

яких: Гофман, Ерденко. Великого значення набув сезон симфонічних 

концертів, хоча вони мали несистемний характер. Диригував одним з них 

О. М. Виноградський, а після відмови ІРМТ від подальшого ведення цих 

концертів за них взялась театральна комісія. В кінцевому результаті 

наступним концерт пройшов під управлінням диригента З. Носковського, 

а два інших – О. Хессіна [213, с. 25]. 

Починаючи з 1908 р. за ініціативи керівництва вище згаданого 

журналу «В мире искусств» було утворено гурток любителів мистецтв, що 

мав на меті об’єднати в одну групу представників художнього життя 

Києва, створити атмосферу, в якій би справжні митці могли вільно 

розвиватися. У складі гуртка було багато артистів, як оперних, так і 

драматичних, художників, піаністів, скрипалів. Перше засідання відбулось 

за участі самих ініціаторів гуртка – Й. Миклашевський, О. Штосс-

Петрова, Ф. Орішкевич, А. Філіппов, І. Дрилліх. Було прийнято рішення 

про влаштування «Літературно-художніх п’ятниць». Програма їх повинні 

були входити не лише музичні та вокальні номери, але й читання 

рефератів про мистецтво, поезію, інсценування романсів, створення 

художниками ескізів тощо. Ці вечори організовувались в приватних 

будинках для того, щоб уникнути всіх негативних моментів, які були б 

неодмінно пов’язані з громадськими організаціями. 

У виконанні програми двох перших «п’ятниць» (перша – в будинку 

О. Штосс-Петрової, другий – у Крюгера) виступили: Балановська, де-

Рибас, Дельмас, Дітятіна, Н. Станіславська, О. Штосс-Петрова, Боссе, 

Бурданов, Дрілліх, Й. Миклашевський, Ф. Орішкевич, Тарнавський, Фон-
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Ріген, А. Філіппов, Цесевич, Б. Яновський. Членами гуртка було вирішено 

брати членський річний внесок, що складав 3 рублі [227, с. 35]. 

У цьому ж році вперше з’явився на київській концертній естраді 

диригент Ф. Блуменфельд, під керівництвом якого пройшов симфонічний 

концерт. Програму відкрила симфонія Л. Бетховена № 7, концерт для 

скрипки E-dur Й. С. Баха зі скрипалем Л. Сікардом, сюїта із опери «Ніч 

перед Різдвом», фрагмент «Золотого півника» М. Римського-Корсакова. 

Після цього було виконано кілька сольних творів для скрипки у виконанні 

Л. Сікарда [129, с. 39].  

Музичне життя Києва 1909 р. було досить багатим на концертні 

заходи. Було дано ряд симфонічних концертів. У першому за 

диригентським пультом з оркестром виступав Г. Мельцер, виконавши 

Симфонію ре мінор С. Франка, вступ до «Нюрнберзьких майстерзінгерів», 

увертюра до опери «Леонора» Л. Бетховена, «Одвічну пісню» 

М. Карловича. Сам диригент за роялем зіграв власний «Концерт для 

фортепіано». У другому симфонічному концерті оркестром диригував 

О. Недбал. В програмі прозвучали твори Г. Берліоза, Ф. Ліста, 

А. Дворжака, М. Глінки, М. Мусоргського [150, с. 45]. 

1909-й рік був багатим і на камерні зібрання, що влаштовувались 

ІРМТ. Крім того, ІРМТ організовувало «Вечір фортепіанних дуетів», 

сольні концерти скрипаля Б. Губермана, піаніста і композитора 

Г. Мельцера, Ю. Слівінського, співака Д. Смірнова, маленької піаністки 

І. Енері (Горяїнової) [150, с. 46]. 

За твердженням дописувача журналу «В мире искусств», 

найбільшого зацікавлення у публіки викликали вечір фортепіанних 

дуетів і концерти талановитого скрипаля Б. Губермана. Перший 

заслуговував уваги як не надто частий випадок, коли публіка має змогу 

прослухати ряд музичних творів, написаних для двох роялів: сонату для 

2-х фортепіано до мажор В. Моцарта, варіації Р. Шумана, концерт 

Й. С. Баха, сюїту С. Рахманінова тощо. Номери виконав дуетів піаністів у 

складі Г. Ходоровського і М. Домбровського [150, с. 46].  

1910-й рік був також багатим на художні події для Києва. До міста 

приїжджали з гастролями: Ф. Литвин, М. Гальвані, Дж. Белліончіоні, 

М. Гай, В. Нежданова. Сезони симфонічних концертів стали постійними, 

залучаючи все більшу кількість слухацької аудиторії. З успіхом пройшли 

концерти диригентів О. Недбала та С. Василенка, С. Сафонова, 

К. Шевійяра. В сезоні симфонічних концертів під управлінням 

В. Сафонова прозвучала Симфонія № 6 «Патетична» П. Чайковського, 

Симфонія № 5 Л. Бетховена. Під орудою К. Шевійяра було виконано 

Симфонію № 6 Л. Бетховена, «Манфред» Р. Шумана, ряд творів сучасних 

композиторів [140, с. 48].  
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Підсумовуючи, зазначимо, музична преса у першому десятиріччі 

ХХ ст. стала важливим елементом концертного життя, відображаючи як 

окремі концерти або цикли концертів, так і даючи оцінку концертного 

життя за тривалий проміжок часу (щорічний огляд концертного життя). З 

неї ми можемо дізнатися про виконуваний на концертах репертуар, про 

види концертів (окремі концерти, цикли, вечори тощо), місце проведення 

концертів. З публікацій часопису «В мире искусств» стає відомим 

особливості концертного репертуару, який включав класичні твори 

західноєвропейських та російських композиторів, а також сучасних 

авторів. На концертах звучала камерна, симфонічна, вокальна музика, 

уривки з опер. Окрім концертів традиційного типу, популярності 

набувають музичні вечори, де, окрім музики, звучали літературні твори, 

відбувалися інсценізації тощо. Окрім концертів у закритих приміщеннях, 

популярності набували концерти на відкритих майданчиках. Отже, 

київська публіка могла ознайомитися з кращими зразками класичної та 

сучасної музики в першокласному виконанні київських музикантів та 

гастролерів. Відсутність творів української музики у рецензіях та оглядах 

вказує на те, що вони знаходилися поза зоною офіційної преси, вони 

також не виконувалися на деяких музичних майданчиках. Через наявність 

цензури офіційна преса є не зовсім надійним джерелом щодо свідчення 

концертного життя у його репертуарній площині і потребує доповнення 

іншими матеріалами неофіційного характеру, зокрема мемуарами, 

записками тощо діячів української культури. 

Записки, нотатки, архіви видатних діячів музичної культури 

доповнюють наші знання щодо концертного репертуару певного періоду. 

Попри суб’єктивність таких джерел, вони є не менш цінними, бо також 

дають характеристику культурно-мистецького життя, але крізь призму 

музиканта-творця. У цьому контексті цікавим виявився зошит з афішами і 

програмами концертів композитора Б. Яновського (фонд Б. Яновського у 

Відділі формування музичного фонду НБУ імені В. І. Вернадського [237]), 

у яких він або його родина (дружина – співачка Ф. Яновська) брали 

безпосередню участь, або ж виконувалася музика композитора. Щодо 

документу архіву Б. Яновського зазначимо, що більшість концертів 

відбулося у Києві і лише кілька поза його межами (Житомир, Мелітополь, 

Алушта, Харків, Одеса). Митець ретельно фіксував те, що стосується його 

творчої діяльності, і завдяки цьому до нас дійшов унікальний документ, 

який подає зріз концертного життя України першої третини ХХ ст. 

Б. Яновський (1875–1933) – фігура у музичному мистецтві, яка лише 

недавно отримала виважену оцінку в історії української музичної 

культури, зокрема зусиллям музикознавця М. Ржевської (див. праці [160; 

164; 165; 167; 169]). Дослідниця аналізує його творчий шлях і стильові 

орієнтири, зазначаючи, що на початку його творчого шляху він 
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орієнтувався на російську музичну класику, зокрема творчість 

М. Римського-Корсакова, однак зустріч і творче спілкування з 

М. Врубелем, що відбувалося на межі століть, різко змінило його стильові 

орієнтири, зробивши Б. Яновського послідовним модерністом і 

прихильником нових музичних течій. У перші десятиліття ХХ ст. 

композитор стає творцем нової музичної мови та виразником художніх 

ідей сучасності. Пореволюційні події змінили напрям творчості 

композитора, який був вимушений орієнтуватися на нові запити, що 

диктувала радянська епоха, що призвело до спрощення музичної мови 

композитора та переорієнтації сюжетів. Однак сьогодні ми впевнено 

можемо сказати, що творчість Б. Яновського є яскравим прикладом митця, 

у доробку якого відобразилися загальні тенденції та протиріччя епохи. 

Музичні орієнтири композитора можна побачити як у його 

творчості, яка була широко представлена на київських концертних 

майданчиках, а пізніше і в інших українських містах, про що свідчить 

програми концертів, які зберігав композитор. Наведемо зміст кількох 

афіш та програм концертів з архіву Б. Яновського [237] та дамо коротке 

резюме щодо основних тенденцій у формуванні концертного репертуару. 

3 грудня 1900 р. відбувся «Симфонічний ранок» у театрі «Соловцов». 

У програмі прозвучали твори місцевих композиторів: Б .  Я н о в с ь к о го , 

Ф. Фон-Мулерта, Є. Риба, М. Тутковського, В. Пухальського, 

Г. Бобинського, В. Петра. Всі твори були виконані оркестром під 

керівництвом Є. Риба. 

20 лютого 1907 р. в Миколаївському театрі Я. Я. Шеффера пройшов 

бенефіс диригента М. Соколова під егідою «Нового театрального 

товариства», де презентували твір Б .  Я н о в с ь к о го  «Ганнеле». 

4 жовтня 1907 р. в Міському театрі відбувся «Вечір нового 

мистецтва», зорганізований редакцією журналу «В мире искусств». 

Програма складалася з трьох відділень. Серед учасників вечора: оркестр 

Міського театру під управлінням Е. Еспозіто, О. Блок, Цесевич, 

Балановська, Пасхалова, Боголюбов, Бурданов, Каришев, Евенбах, 

С. Кречетов, Н. Станіславська, Ф. Орішкевич, Ф. де-Ла-Барт, Поль, Редліх, 

Б .  Я н о в с ь к и й , Н. Петровська, Арцибашева, А. Білий, В. Брюсов, 

Й. Миклашевський, Рубінштейн. Після концерту було заплановано лекцію 

на тему підсумків розвитку нового російського мистецтва. 

9 листопада 1908 р. пройшов «Вечір сучасної пісні» у виконанні 

Є. Мусатової-Кульженко (партія фортепіано – Н. Вольська). Захід 

відбувся у залі Дворянського зібрання. Слухачам представили твори 

Р. Глієра, К. Дебюссі, М. Равеля, Р. Штрауса, Б .  Я н о в с ь к о го  та ін. 

12 грудня 1909 р. відбувся другий «Літературно-музичний вечір», 

організований «Київським товариством сприяння початковій освіті». 

Програма концерту складалася з двох відділень. У першому прозвучали: 
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концерт C-dur Ф. Ліста, зіграний О. Богуславською, романс С. Кашеварова 

у виконанні М. Стражеско, арія Даліли з опери «Самсон і Даліла» К. Сен-

Санса, яку представила Ф. Валентинова, ноктюрн Ф. Шопена, виконаний 

на віолончелі І. Бланк, арію князя Ігоря з однойменної опери О. Бородіна у 

виконанні Л. Іванова. У другому відділенні прозвучали наступні твори: 

Р. Шуман «Арабески» (М. Метельникова), романси Б .  Я н о в с ь к о го  

«Предрассветная песнь» і «Отчего» (Ф. Яновська), А. Аренський 

«Страницы милые» (С. Савченко)) у супроводі С. Дуди. 

27 лютого 1910 р. відбувся «Вечір нової музики» за участю 

С. Іздебської (віолончель), М. Метельникова (рояль), Ф.  Я н о в с ь к а  і 

О. Жарковський (вокал). Перед початком концерту Б .  Я н о в с ь к и й  

зачитав реферат на тему нової музики, дав її характеристику та назвав 

представників. У концерті прозвучали твори К. Дебюссі, С. Рахманінова, 

Р. Штрауса, Б .  Я н о в с ь к о го . Захід проходив у «Салоні» В. Іздебського, 

відомого на той час влаштуванням Інтернаціональних виставок (1909–

1911 рр.), які проходили в Одесі. Зазначимо, що «Салони» зіграли значну 

роль в розвитку художніх смаків і поглядів любителів мистецтва, 

особливо молоді. Показ експонатів часто супроводжувався лекціями на 

тему сучасного мистецтва, літератури, музики. Виставки нерідко 

супроводжувались концертами сучасної музики. 

Другий концерт під аналогічною назвою відбувся в тому самому 

місці 10 березня 1910 р. У складі учасників цього заходу: М. Польгейм 

(рояль), Ф. Яновська і Г. Боссе (вокал), С. Іздебська (віолончель), 

А. Берглер (скрипка), К. Зігль (віоль д’амур). У програмі прозвучали твори 

К. Сен-Санса, В. Сенилова, С. Василенко, Б .  Я н о в с ь к о г о , П. Дюка, 

К. Шимановського, Н. Черепніна, В. Каліннікова. 

25 жовтня 1910 р. у Житомирі місцеве відділення ІРМТ в залі 

Товариства взаємного кредиту зорганізувало «2-ий вечір сольної 

(сучасної) музики» за участі композитора Б .  Я н о в с ь к о г о , співачки 

Ф.  Я н о в с ь к о ї  та віолончелістки С. Іздебської. Вступне слово мав 

Б .  Я н о в с ь к и й , ознайомивши публіку з основними характеристиками 

сучасної музики та її представниками. У концерті були представлені твори 

С. Рахманінова, М. Мусоргського, Е. Гріга, Р. Штрауса, К. Дебюссі, 

О. Спендіарова. 

15 травня 1914 р. відбувся 1-й популярний концерт оркестру 

Міського театру під управління Й. Прібіка. У першому відділенні було 

виконано увертюру до «Ромео і Джульєтти» П. Чайковський, «На Волзі» 

М. Іпполітов-Іванова, хода царя Додона з ІІІ дії опери «Золотий півник» 

М. Римський-Корсаков, у другому відділенні – «Запрошення до танцю» 

К. М. фон Вебера в оркестровому перекладі Ф. Вейнгартнера, 

«Прелюдію» Б .  Я н о в с ь к о го , Увертюра на теми студентських пісень 
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Й. Брамса, у третьому відділенні прозвучала сюїта з балету «Джерело» 

Л. Деліба. 

31 серпня 1914 р. відбувся останній популярний концерт оркестру 

Міського театру під управлінням А. Ейхенвальда в Міському саду. У 

програмі прозвучали твори: Вальс із балету «Раймонда» О. Глазунова, 

«Елегійний полонез» С. Носковського, «Сумна пісенька» В. Каліннікова, 

«Осіння пісня» та увертюра-фантазія «Ромео і Джульєтта» 

П. Чайковського, хода царя Додона з опери «Золотий півник» 

М. Римського-Корсакова, «Прелюдія» Б .  Я н о в с ь к о го , «Інтермеццо» та 

«Мазурка» Г. Венявського. 

27 червня 1915 р. відбувся симфонічний концерт, присвячений 

пам’яті О. Скрябіна. У концерті в Міському саду прозвучали твори 

композитора під управлінням А. Ейхевальда за участю 

Е. Воскобойникової і Б .  Ян о в с ь к о г о . 

27 грудня 1915 р. «Одеський літературно-артистичний клуб» 

влаштовував концерт артистки російської опери Ф. Александрової за 

участю артистів Міського і Драматичного театрів: Архіпової, Глушенко, 

Діккерт, Лола-Тезі, Можаровської, Федосєєвої, Баришева, Волосова, 

Глещенко, Жарковського, Княжича, Селявіна, Харламова. У програмі 

звучали твори М. Римського-Корсакова, М. Мусоргського, 

С. Рахманінова, Дж. Россіні, П. Чайковського, Б .  Ян о в с ь к о го . 

6 липня 1918 р. у театрі «Модерн» у Мелітополі відбувся концерт 

артистів Московської опери С. І. Зіміна – П. Холодкова (баритон) та 

Б .  Я н о в с ь к о ї  (сопрано). Організатором концерту виступив 

Б .  Я н о в с ь к и й . У програмі було виконано окремі номери з опер 

«Паяци», «Заза» Р. Леонкавалло, «Євгеній Онєгін», «Пікова дама» 

П. Чайковського, «Два П’єро» Б .  Я н о в с ь к о г о , «Князь Ігор» 

О. Бородіна, романси «Не пой, красавица», «Я жду тебя», «Христос 

Воскрес» С. Рахманінова, «Узник», М. Черепніна «Я бы тебя поцеловала» 

О. Гречанінова. 

10 серпня 1918 р. в Алушті в Народному університеті відбувся 

«Вечір російського романсу від Глінки до наших днів» за участі артистки 

Московської опери С. І. Зіміна Ф.  Я н о в с ь к о ї  та артиста театру 

Музичної драми А. Кончевського. Програма складалась із творів 

М. Глінки, О. Даргомижського, А. Рубінштейна, П. Чайковського, 

М. Мусоргського, М. Римського-Корсакова, М. Черепніна, І. Лаппо-

Данилевського, Б .  Я н о в с ь к о го , Й. Якобсона, Р. Глієра. 

13 червня 1922 р. у Харкові у Саду колишнього Комерційного клубу 

відбувся симфонічний концерт із творів Б .  Я н о в сь к о го . Оркестром 

диригував автор. 

У період 1923-1924 рр. державний квартет ім. Ж. Вільома у Києві 

провів цикл камерних концертів, кожен з яких був присвячений творчості 
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різних композиторів: Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, 

Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, С. Танєєва, 

О. Глазунова, М. Мусоргського, К. Дебюссі, М. Равеля, С. Франка, 

П. Дюка, Г. Форе, І. Стравінського, М. Гнесіна, С. Прокоф’єва, О. Крейна, 

Б .  Я н о в с ь к о го . Ці заходи проходили за участю запрошених артистів, 

серед них: професора Харківського музичного інститут Н. Ландесман, 

артиста Петроградського Большого театру Д. Аграновського, артистки 

опери С. Зіміна В. Павловської, професора Я. Розенштейна, артиста 

Музичної драми О. Каченовського, професора Московської консерваторії 

Г. Нейгауза та ін. 

У 1933 р. Державна українська філармонія провела ряд концертів, 

присвячених пам’яті композитора Б .  Я н о в с ь к о го . Один з них – 

камерний, що відбувся 29 березня у Харкові за участі Квартету 

ім. Ж. Вільома, І. Паторжинського, Соф’ї Лур’є, Н. Ландесман. Вступне 

слово прочитав П. Козицький. Другий захід мав місце 4 травня в театрі 

«Березіль» за сприяння НКО УСРР, де взяли участь оркестр товариства 

«Укрфіл» під орудою диригента Харківського оперного театру 

І. Вейсенберга, народна артистка республіки М. Литвиненко-Вольгемут та 

заслужений артист І. Паторжинський. 

Аналіз афіш та програм з архіву Б. Яновського дозволяє зробити 

кілька висновків щодо репертуару концертів, більшість з яких відноситься 

до першого двадцятиліття ХХ ст. У концертах, де звучала класична 

музика, часто долучалися твори сучасних авторів, у тому числі місцевих 

композиторів. Часто у таких заходах брав участь сам митець, де він міг 

виступати не лише як автор виконуваних творів, а і як виконавець (соліст 

або диригент) або ж лектор-просвітитель, який знайомить публіку із 

сучасною музичною творчістю. Поєднання класичної та сучасної музики в 

одному концерті є класичною формою, яка вже є апробованою часом і 

використовується до сьогодні. 

На початку ХХ ст. були вельми популярними музичні вечори, 

присвячені лише сучасній музиці, в яких часто брали участь композитори. 

Такі мистецькі акції передбачали або збільшення інформативного 

елементу (вступні слова, лекції, присвячені тенденціям сучасної музики), 

або використання нових синтетичних форм із залученням літературного 

компоненту або інших видів мистецтв. 

Починаючи з 1920-х рр. збільшується роль тематичних вечорів, які 

намагаються протягом кількох концертів висвітлити розвиток музичного 

мистецтва певного жанру. Такі концерти мали передусім просвітницький 

характер і були пов’язані з загальними тенденціями культурного 

будівництва у ці роки.  

Отже, концертне життя Києва, як і багатьох інших міст 1910–1930 -х 

років було дуже насиченим, про що свідчать газетна та журнальна 
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періодика, так і приватні документи з архівів митців. З цих джерел ми 

дізнаємося про репертуар виконавців, де вагоме місце посідає світова і 

російська класика, а також сучасна музика, у тому числі київських 

композиторів. У програмах концертів класичні твори поєднувалися із 

сучасною музикою. Через цензурні обмеження українська класика та 

сучасна музика виконувалася нечасто. Друковані джерела та приватні 

архіви свідчать також про розмаїття концертних заходів та пошукові 

форми концертів, особливо щодо сучасної музики, яка потребувала 

роз’яснення для публіки. У таких концертах-лекціях з метою 

популяризації сучасної музики та власної творчості брали участі самі 

композитори. 

У підсумках розгляду концертної діяльності в Україні у другій 

половині ХІХ – першій половині ХХ ст. за значимо, що важливу роль у 

розвитку концертного життя України відіграли музичні товариства, 

початок діяльності яких датується серединою ХІХ ст.  

Серед основних їх суспільних функцій ми виділяємо: 1) розширення 

рамок домашнього аматорського музикування, обмеженого салонами і 

вітальнями («Філармонічне товариство»); 2) розвиток мистецтва засобами 

організації концертів, музичних зібрань, відкриття музичних закладів 

(Імператорське російське музичне товариство); 3) поширення української 

пісні, утвердження національної свідомості українців («Просвіта»); 

4) пропаганда класичної зарубіжної та російської музики («Київське 

товариство літератури і мистецтв»); 5) залучення до української культури, 

підтримка і розвиток національної традиції («Український клуб»); 

6) влаштування концертів з творів українських композиторів, лекцій, 

музичних виставок, пропаганда національного мистецтва (Всеукраїнське 

музичне товариство ім. М. Леонтовича); 7) сприяння розвитку всіх проявів 

музичної культури робітничо-селянських мас УРСР, організація всебічної 

концертної роботи засобами українських союзних і закордонних артистів, 

показових концертів української музики по СРСР і за його межами, 

організація диспутів з питань музики («Укрфіл»). 

«Філармонічне товариство», засноване у Києві у 1852 р., стало 

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

розширити рамки домашнього аматорського музикування, обмеженого 

салонами і вітальнями. Важливе значення у становленні концертного 

життя України на теренах російської імперії відіграло «Російське музичне 

товариство» (РМТ), організоване 1859 р. (з 1873 р. – «Імператорське 

російське музичне товариство» (ІРМТ)), численні філії якого 

відкриваються у Києві (1863), Харкові (1871), Одесі (1884), Миколаєві 

(1892), Катеринославі (нині Дніпро) (1898), Полтаві (1899), Херсоні 

(1904), Чернігові, Житомирі (1907), Умані (1911). Завдяки діяльності 

ІРМТ у містах України активно розвивається концертне життя, сприяючи 
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розвитку культури. Музичне товариство відіграло величезну культурно-

освітню роль, здійснило справжню революцію в усіх галузях музичного 

життя України. Однак, попри вагомий внесок у розвиток концертної 

діяльності, ІРМТ акцентувало увагу на творчості зарубіжних і російських 

композиторів. У зв’язку зі стрімким ростом національної культури 

повстають мистецькі товариства «Просвіта», «Київське товариство 

літератури і мистецтв», «Український клуб», які в концертно-

організаційній діяльності орієнтуються передусім на український 

репертуар. 

З 1920-х рр. з’являються нові музичні товариства – «Всеукраїнське 

музичне товариство ім. М. Леонтовича», «Укрфіл» та ін., які 

функціонували у радянському культурному просторі. Основним їх 

завданням було музичне просвітництво (вагоме місце посідали концерти-

лекторії), яке передбачало виконання як серйозної, так і масової музики. 

Концертна діяльність включала два типи концертів – публічні та клубні. 

Вагоме місце у культурно-мистецькому житті відігравали концертні 

бригади, які обслуговували сільську місцевість і часто виступали просто 

неба. 

Окрім музичних товариств, вагому роль у концертному житті країни 

відігравали освітні заклади. Вже від самого початку роботи вони стають 

важливим осередками концертної діяльності, поєднуючи освітню і 

художню функції. Важливе місце у навчальному процесі посідала 

концертна діяльність, де учні – майбутні виконавці – могли шліфувати 

свою майстерність. Концерти в закладах освіти були важливою частиною 

освітнього процесу (серед них – академічні, концерти класів, звітні). Окрім 

того, в освітніх закладах відбувалися тематичні концерти та вечори, 

присвячені пам’ятним датам. Також у закладах освіти часто виступали 

запрошені виконавці – видатні майстри сцени. У тих випадках, коли у 

містах не було відповідних концертних одиниць (як, наприклад, у 

Катеринославі – міського симфонічного оркестру), їх роль виконував 

студентський симфонічний оркестр. 

Публічні концерти з виступами учнів та педагогів завжди ставали 

подією у культурно-мистецькому житті міста. Вони знайомили слухачів з 

найкращими творами світового мистецтва, новим творами сучасників, 

видатними виконавцями. 

У вивченні концертного життя важливе місце посідає преса, яка 

повідомляє про найважливіші музичні події та дає їх оцінку. Не менш 

важливими документами стають свідчення діячів культури – композиторі, 

виконавців, громадських діячів, у приватних архівах яких сконцентрована 

інформація щодо концертного життя, у якому вони безпосередньо брали 

участь як автори, виконавці, організатори. 
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ –  

НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Розвиток концертного життя другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

тісно пов’язаний із соціокультурними процесами, що відбувалися у СРСР, 

а з 1991 р. – незалежній Україні. У мистецьких та позамистецьких 

компонентах концерту як публічній формі репрезентації музики відбилися 

усі перипетії культурно-мистецького життя як складової соціокультурного 

простору. У концертах як культурно-мистецьких акціях виявилися й 

основні тенденції загального розвитку української культури. Зазначимо, 

що друга третина ХХ ст. відзначається гальмівними тенденціями, що 

проявилися у обмеженні репертуару, виключенням ряду виконавців з 

культурного простору СРСР, централізацією та уніфікацією концертного 

та гастрольного життя. Остання ж третина ХХ ст. та початок ХХІ ст. 

відзначаються новим сплеском культурно-мистецького життя, що суттєво 

вплинуло на розвиток концертної діяльності. На прикладі зовнішніх 

(ідеологія, законодавство, менеджмент, музична індустрія тощо) та 

внутрішніх (репертуар, виконавці, форми заходу, приміщення) 

компонентів концерту як складової соціокультурної системи можна 

виявити специфічні риси нового – сучасного – етапу розвитку української 

культури. Отже, ми розглянемо розвиток концертного життя України 

другої половини ХХ – початку ХХІ ст. через висвітлення концертного 

менеджменту – організаційної складової концертної діяльності на 

прикладі державних та приватних концертних організацій, а також 

громадських мистецьких об’єднань, охарактеризуємо концертну 

діяльність мистецьких освітніх закладів, висвітлимо особливості 

концертного життя наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. крізь призму нових 

тенденцій, які передбачають аналіз репертуарних новацій, нових форм 

заходів, особливостей приміщень для концертів тощо. 

 

Концертна діяльність мистецьких освітніх закладів 

 

Мистецькі освітні заклади у соціокультурній системі відіграють 

важливу роль у розвитку концертного життя. Відмітимо, що у СРСР 

склалася триступенева система мистецьких освітніх закладів – школа-

училище-ЗВО, які існує і донині. Освітні заклади усіх типів є важливою 

частиною мистецького життя свого регіону та країни. Музичні школи та 

школи мистецтв, окрім обов’язкових академічних та випускних 

(екзаменаційних) концертів, влаштовують публічні концерти різної 

тематичної спрямованості – урочисті та святкові (різдвяний, до 8 березня, 
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до дня Незалежності України тощо), ювілейні, тематичні тощо. У цих 

концертах беруть участь найкращі учні школи та мистецькі колективи, 

випускники, найчастіше з тих, хто образ музику як спеціальність, 

викладачі. Важливе значення для учнів має участь у концертах не лише у 

концертній залі своєї школи, а у інших закладах, особливо якщо вони 

носять просвітницький характер. Музичні школи та школи мистецтв у 

селах або невеликих містах на сьогодні є важливими осередками 

культури, де зосереджено концертне життя. 

Музичні училища (коледжі) є професійними освітніми закладами, а, 

отже, їх значення у концертному житті міста та регіону, на відміну від 

музичних шкіл, є більш вагомим. Учні училищ (коледжів) протягом 

навчання постійно беруть у участь у різноманітних концертних заходах як 

солісти, ансамблісти та учасники мистецьких колективів. В обласних 

центрах музичні училища (коледжі) відіграють роль важливих концертних 

осередків. 

У великих містах України вагому ролі відіграють мистецькі ЗВО – 

музичні академії (консерваторії), які готують мистецькі кадри 

академічного напряму для професійної сцени. Головним завданням 

творчих вишів є підготовка мистецьких кадрів для працівників культурно-

мистецької галузі, тому важливе місце у навчальному процесі відіграють 

концертні заходи, у яких майбутні виконавці шліфують свою 

майстерність. У концертних виступах навчальних колективів, які 

влаштовуються для широкої аудиторії, важливим є такі складові, як: 

отримання концертного досліду в реальній, а не віртуальній аудиторії, 

опанування навичками ансамблевої гри, емоційне та естетичне 

задоволення від музики та слухачів, що прийшла на концерт. Тому в 

освітніх закладах така велика увага надається концертній діяльності 

здобувачів вищої освіти, які отримують навички концертних виступів, а 

слухачі – задоволення від прослуханої музики. 

Головним культурним осередком України, який вже 100 років готує 

музикантів, є Національна музична академія України 

ім. П. І. Чайковського [146]. У межах освітнього закладу регулярно 

проводяться концерти класів, ювілейні концерти, фестивалі, конкурси. 

Самі викладачі нерідко стають учасниками ювілейних заходів, 

присвячених творчості видатних сучасних українських композиторів: 

В. Кирейка, Ю. Іщенка, Є. Станковича, Л. Колодуба, Ж. Колодуб, 

О. Костіна. Авторські концерти, як зазначає М. Ржевська, є важливим 

компонентом сучасного культурно-мистецького життя: вони актуалізують 

для слухачів творчість митців, дають їм можливість «по-новому оцінити 

творчість композитора, наблизитися до осягнення справжнього масштабу 

особистості митця, розуміння його художніх ідей і, зрештою, його місця у 

“системі координат” сучасної музичної культури» [168, c. 55]. 
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У Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського є 

кілька навчальних колективів, які ведуть активну концертну діяльність: 

симфонічний оркестр, камерний оркестр, духовий оркестр, оркестр 

народних інструментів, оркестр акордеоністів, капела бандуристів, хор, 

ансамбль нової музики, джазовий оркестр, камерні ансамблі різних 

складів. 

Усі колективи вже багато років посіль ведуть активну концертну 

діяльність. Оркестр народних інструментів дає виступи в Національній 

опері України, Національній філармонії України, Українському домі, 

часто виступає на телебаченні та радіо. Колектив протягом 2003–2005 рр. 

також брав участь у міжнародному музичному фестивалі у Тегерані з 

концертами з творів української народної та класичної музики. Капела 

бандуристів часто виступає у концертних програмах у Києві (зокрема, у 

Національній філармонії України), Чернігові, Житомирі, Ніжині та інших 

містах України, пропагуючи академічне і народне мистецтво. Окремі 

колективи, що були створені на базі Академії і складаються зі студентів 

цього закладу, постійно концертують. В їх числі – Державний камерний 

ансамбль «Київські солісти», створений 1995 р. Б. Которовичем, оркестр 

баяністів-акордеоністів «Віртуози Києва».  

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського є 

важливим концертним осередком столиці. В Академії є Великий зал імені 

Героя України Василя Сліпака, Малий і Камерно-концертний зали, де 

регулярно відбуваються концерти. У Малому залі протягом навчального 

року щоденно відбуваються по два камерні концерти. Це переважно 

концерти класу викладачів Академії, іноді сольні концерти окремих 

виконавців. У Великому залі переважно відбуваються вистави Оперної 

студії або концерти (вистави) гастролерів. Проте важливі концерти, 

зокрема держіспити випускників, концерти у рамках фестивалів або 

суспільно-резонансні концерти проводять у Великому залі. Так, 29 

березня 2014 р., у сороковини загибелі героїв Майдану відбувся Концерт-

реквієм «Пам’яті Небесної Сотні». Зал Академії було обрано не 

випадково: саме біля будинку Академії відбувалися страшні, проте 

переломні події у нашій історії. У концерті взяли участь Національна 

заслужена академічна капела України «Думка», студентський хор, 

Національний камерний ансамбль «Київські солісти». У концертній 

програмі прозвучали «Реквієм» В. А. Моцарта, симфонія Д. Шостаковича, 

«Адажіо» С. Барбера, «Аve Maria» Й. С. Баха – Ш. Гуно, «Сарабанда» 

Б. Бріттена, «Страсті за Матфеєм» Й. С. Баха. 

Важко переоцінити значення концертної діяльності Національної 

музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Цей заклад освіти – 

провідний в Україні – є потужним центром не лише підготовки 



 100 

музикантів-виконавців, а й зосередженням культурно-мистецького життя 

столиці і країни. 

Окрім Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського, важливе місце у культурно-мистецькому житті 

Києва посідає Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра 

[81]. Сьогодні у закладі є кілька навчальних колективів: симфонічний 

оркестр, камерний оркестр, духовий оркестр, оркестр народних 

інструментів, ансамбль струнних інструментів, капела бандуристів, біг-

бенд, жіночий хор, камерний хор. Усі колективи постійно задіяні у 

різноманітних мистецьких акція Києва. Симфонічний оркестр є постійним 

учасником різноманітних творчих акцій Академії: звітних концертів, 

фестивалю «Шевченківський березень». Колектив також виступає у 

Колонному залі ім. М. В. Лисенка, Національній опері України, Великому 

і Малому залах Національної музичної академії України 

ім. П. І. Чайковського, Будинку органної та камерної музики. Капела 

бандуристів бере активну участь у різноманітних творчих акціях Академії: 

звітних концертах відділу народних інструментів, мистецькому фестивалі 

«Шевченківський березень». Серед постійних акцій – концертні виступи у 

меморіальному будинку-музеї М. Лисенка, Національному музеї 

Т. Шевченка, музеї книги і друкарства України. 

Продовжуючи традиції просвітницьких концертів початку ХХ ст. на 

літній естраді Центрального парку культури і відпочинку, освітній заклад 

організував у 1998 р. щорічний літній музичний фестиваль «Київські літні 

музичні вечори». Щосуботи та щонеділі упродовж двох літніх місяців на 

концертах, що влаштовуються на відкритій сцені, звучать твори 

українських та зарубіжних композиторів у виконанні симфонічних, 

камерних, духових оркестрів, ансамблів різних складів, хорових та 

солістів, а також джазових музикантів. 

Великі міста України є важливими осередками культурно-

мистецького життя країни. У повоєнний період активізується концертне 

життя Одеси, важливе місце у якому відіграє Одеська консерваторія (нині 

– Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової) [149]. 

Відновлюється діяльність навчальних колективів, і серед них – 

студентський хор. У різний період хоровий колектив неодноразово ставав 

лауреатом різноманітних конкурсів, серед яких VI Всесвітній фестиваль 

молоді і студентів (Москва) (1957 р.), Міжнародний фестиваль нової 

музики (Швейцарія). Всесоюзні та зарубіжні поїздки давали змогу 

колективу пропагувати українську культуру в СРСР та за кордоном. 

Колектив і сьогодні бере активну участь у концертному житті міста. 

Починаючи з осені 1964 р. в Одеській консерваторії проводились 

публічні концерти, що отримали назву «Музичні вівторки». Ініціатором 

виступило консерваторське відділення товариства «Знання». 
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Організаторами було поставлено завдання, згідно якого щотижневі 

вечори, які проходили у Великому залі консерваторії, давали б можливість 

широкій аудиторії ознайомлюватись з кращими зразками класичної 

музики. Тематично концерти були різними, про що свідчать їх назви: 

«Вечір музики зарубіжних композиторів», «Вечір радянської музики», 

«Вечір ансамблевої музики», «Вечір музики П. І. Чайковського» тощо 

[148, с. 210]. Усього за один рік (1964–1965 рр.) відбулось вісімнадцять 

таких вечорів. Кожен з них розпочинався зі вступного слова 

музикознавця, який вводив слухачів в тематику, адже серед відвідувачів 

були не лише професійні музиканти, але й прості шанувальники 

музичного мистецтва. 

Можна дізнатися і зміст деяких із цих концертів. Зокрема, відбувся 

вечір, присвячений пам’яті К. Пігрова, в якому у виконанні об’єднаного 

хору студентів консерваторії і музичного училища під керуванням 

Д. Загрецького, були представлені твори Г. Генделя, М. Леонтовича, 

П. Козицького, Д. Шостаковича, Г. Свиридова та ін. Зі вступним словом 

виступив С. Орфеєв [148, с. 211]. 

Ще один концерт із серії «Музичні вівторки» мав на меті 

ознайомити слухачів з народною інструментальною музикою. Відкрився 

концерт виступом Г. Шишкіна (балалайка), продовжили вечір 

Д. Островерхов (баян), Д. Орлов (домра). У їх виконанні прозвучали твори 

Ф. Крейслера, Я. Сібеліуса, Б. Трояновського, В. Власова, Ф. Фібіха, 

В. Косенка. Завершився вечір вокальними виступами З. Успенської і 

М. Нефедова з російськими народними піснями у супроводі октету у 

складі: В. Касьянов, Д. Орлов, Д. Островерхов, Л. Афанасьєв, 

К. Кондратьєв, В. Гапок, В. Євдокимов, В. Убоженко. Завершились 

«Музичні вівторки» масштабним заходом, приуроченим до ювілею 

П. Чайковського. Студентський симфонічний оркестр і хор під 

управлінням М. Покровського, виконали Четверту симфонію і кантату 

«Москва» видатного композитора [148, с. 211]. Загалом, можна 

стверджувати, що кожен «Музичний вівторок» ставав яскравою подією в 

культурному житті Одеси. 

Навчальні колективи Одеської національної музичної академії 

ім. А. В. Нежданової ведуть активну концертну діяльність у місті. 

Духовий оркестр у Міському саду щорічно, починаючи з кінця березня і 

до листопада щосуботи і щонеділі з 16:00 до 17:30, для одеситів і гостей 

міста дає концерти. Ця традиція почалася з 2003 р. за підтримки компанії 

«Трансбункер», яка закупила для оркестрантів стільці, пюпітри, а також 

систематично виділяє кошти на поповнення репертуару, а саме – 

придбання творів для духового оркестру. За десять років колективом було 

зіграно більш ніж 800 концертів, які, за свідченням книги відгуків, 

відвідали не лише громадяни України та СНГ, а й гості міста з далекого 
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зарубіжжя – США, Великобританії, Швеції, Австралії, Індії, Китаю, 

Ізраїлю, Туреччини, Греції, Італії, Австрії, Німеччини, Польщі та інших 

країн. 

Оркестр народних інструментів Одеської національної музичної 

академії ім. А. В. Нежданової також бере активну участь у концертному 

житті міста, виступаючи з концертними програмами, у яких беруть учать 

вокалісти М. Огренич, Є. Іванов, А. Бойко, А. Дуда, В. Навроцький, 

В. Ревенко, О. Стаховська, інструменталісти В. Мурза, В. Кириченко, 

О. Мурза, капелою бандуристів (керівник – Л. Чернецька), тріо 

бандуристок «Мальви». Колектив взяв участь у заключному концертів, 

присвяченому святкуванню 75-річчя одеського відділення Спілки 

композиторів України, де ним було виконано твори одеських 

композиторів, за що колектив було відмічено грамотою СКУ. 

Симфонічний оркестр Одеської національної музичної академії імені 

ім. А. В. Нежданової також є частим гостем концертних програм. Серед 

важливих музичних подій міста, у яких брав участь колектив – сторіччя 

виконання Першої симфонії О. Скрябіна, яке було відзначено в залі 

Одеської обласної філармонії. Оскільки ця симфонія має хоровий фінал, 

то у виконанні було задіяно також хор студентів консерваторії (керівник – 

заслужений працівник культури України, професор Г. Ліознов) та солісти 

– М. Березовська та Є. Турунцов. 

Також інтенсивно розвиваються міжнародні зв’язки Одеської 

консерваторії: в концертах часто беруть участь представники освітніх 

закладів різних країн, зокрема, Фрайбурга (Німеччина), Куопіо 

(Фінляндія), Тяньцзинь (Китай). Вони задіяні у програмі міжнародних 

музичних контактів, що передбачає обмін студентами і викладачами, 

музичними колективами.  

Робота по організації концертного життя, що проводиться і по нині 

Одеською консерваторією дає можливість не лише особистісному 

творчому розвитку її студентів, але й сприяє подальшому виходу 

національної художньої культури на світовий рівень. 

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка [120] є 

головним культурно-мистецьким осередком Західної України. Заклад 

налічує кілька навчальних колективів, які беруть активну участь у 

концертному житті міста і країни. Серед колективів Академії – 

симфонічний оркестр, камерний оркестр «Академія», студентський хор. 

Симфонічний оркестр багато виступає на концертних майданчиках 

міста (зали філармонії, сцена Театру опери та балету, Львівський 

Національний університет), України та за кордоном, бере участь у 

фестивалях (наприклад, у 2001, 2003, 2005 рр. на міжнародному фестивалі 

«Віртуози») та конкурсах (Міжнародний конкурс виконавців на духових 

інструментах ім. Д. Біди, Львів, 2005 р., Всеукраїнський конкурс 
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скрипалів, Львів, 2006 р.), має записи на телебаченні. У виконанні 

колективу слухачам було запропоновано авторські програми композиторів 

Б. Янівського та М. Скорика. 

Камерний оркестр «Академія» є учасником багатьох фестивалів 

(«Контрасти» (1995–2010 рр.), Київ-Музiк-Фест (1995, 1998, 2002, 

2008 рр.), «Днi Європи у Львові», «Музика українського зарубіжжя», 

«Пам’ятi жертв голодомору» та ін.), у тому числі і зарубіжних, де 

пропагує українську музику, співпрацює з видатними виконавцями 

сучасності. Оркестр бере активну участь у концертному житті міста, 

зокрема грає на відкритті художніх виставок, у музеях, замках, палацах, 

благодійних концертах. 

Отже, колективи Львівської національної музичної академії 

ім. М. В. Лисенка сьогодні є вагомою складовою концертного життя міста 

і країни, виконуючи не лише навчальні функції, а й культурно-

просвітницькі. 

Ще одним важливим культурним осередком країни є Харківський 

національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського [197], де 

зосереджено концертне життя Лівобережної України. Важливе місце у 

післявоєнну добу у житті закладу відіграє професор М. Хазановський, 

який зініціював тематичні цикли вечорів з творів композиторів – класиків 

і романтиків. Особливою подією у музичному житті Харкова кінця 1960-х 

років стала низка концертів, присвячених 200-річчю Л. Бетховена, який 

пройшов у залі Харківської консерваторії. В ньому прийняли участь члени 

кафедри М. Хазановського, якою він на той час завідував. Тут пролунали 

майже всі фортепіанні твори німецького класика [196, с. 35]. 

У 1960–1980-х рр. важливими стали виступи студентського хору, 

який виконував «Курські пісні» Г. Свірідова, твори М. Парцхаладзе, 

П. Гайдамаки, Т. Кравцова. Постійним учасником мистецьких заходів став 

камерний оркестр, створений 1967 р. Багато музики композитори писали 

саме для цього оркестру, зокрема найвидатніші українські митці – 

В. Борисов, І. Ковач, Д. Клєбанов, В. Бібік, В. Птушкін [197]. 

У Харківському національному університеті мистецтв 

ім. І. П. Котляревського сьогодні працюють симфонічний оркестр, оркестр 

народних інструментів, оркестр баяністів, капела бандуристів, біг-бенд, 

хор, фольклорний ансамбль «Стежка». Усі колективи є активними 

учасникам концертного життя міста. Вони мають можливість виступати у 

Великому, Малому та Камерному залах, де практично щодня протягом 

навчального року відбуваються концерти, анонсовані на сайті 

Університету (у докарантинний період). Також сайт містить інформацію 

про найцікавіші концертні події, що відбуваються у стінах освітнього 

закладу (у докарантинний період), де концертують як студенти та 

викладачі Університету, так і інші виконавці, у тому числі і зарубіжні. 
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Сьогодні налагоджені професійні зв’язки консерваторії із 

зарубіжними освітніми закладами, що дало поштовх для організації 

фестивалів, концертів та інших заходів. Багатогранна діяльність 

Харківського національного університету мистецтв 

ім. І. П. Котляревського урізноманітнює концертне життя міста, надаючи 

можливість усім любителям музики ознайомитися із сучасним станом 

музичної культури на різних концертних акціях, які влаштовує 

Університет. 

Значним культурним центром України є Дніпро. Сьогодні у 

Дніпропетровській академії музики ім. М. І. Глінки [49] йде активне 

концертне життя, у якому беруть активну участь навчальні колективи, 

серед яких симфонічний оркестр, камерний оркестр, хор, різноманітні 

колективи духовних та народних інструментів, естрадно-джазові 

колективи. Усі вони є постійними учасниками численних концертних 

програм, що відбуваються у стінах Академії. Концерти – академічні, 

звітні, присвячені конкретним подіям, у рамках конкурсів, фестивалів 

тощо – щодня відбуваються у станах закладу. Найбільш важливі 

знаходять висвітлення на сторінках сайту Академії. Дніпропетровська 

академія музики ім. М. І. Глінки є важливим культурним осередком 

концертного життя великого промислового регіону країни і надає 

можливість обрати слухачеві музику на будь-який смак. 

Появою мистецьких закладів освіти нового типу ознаменовані 1990-

ті рр. Прикладом такої інституції є Київська дитяча Академія мистецтв 

(нині – Київська Академія мистецтв), заснована 1994 р. за ініціативи 

М. Чембержі. Структура даного освітнього закладу містить численні 

спеціалізовані центри, один з яких – філармонічний. Основні функції його 

полягають у наданні можливості творчої реалізації студентів Академії 

[206, с. 84]. Було впроваджено спеціальну програму «Шлях у велике 

мистецтво», що спрямована на розкриття потенціалу юних митців [206, 

с. 63]. Роль цих центрів не обмежується виключно цим. Академія стала 

невід’ємною частиною мистецького життя країни.  

Сформувалася ціла низка мистецьких циклів: «Різдвяні вечори», 

«Мистецька родина», «Авторські вечори викладачів», «Лауреати 

Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка», «Провідні 

балетмейстери України», Майстри мистецтв – Герої України», «Музична 

палітра світу», «Камерні мистецькі жанри», «Три століття бароко», 

«Сторінки світової культури», «Бандуристе – орле сизий», «Раритети 

української культурної спадщини» [206, с. 86]. 

Студенти Академії виступають на професійних сценах України, 

зарубіжжя, беруть участь у професійних художніх проєктах, таких як 

концерти Національного ансамблю солістів «Київська камерата», 

Національного палацу мистецтв «Україна», Національної музичної 
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академії України ім. П. І. Чайковського, Львівської національної 

філармонії України, гранд-концертах програми «Нові імена юних зірок 

України» (Національна філармонія України). 

Сьогодні можна констатувати, що навчальні колективи провідних 

музичних освітніх закладів України – 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, Київської муніципальної академії музики 

ім. Р. М. Глієра, Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки – окрім 

основної (освітньої) функції виконують важливу культурно-просвітницьку 

роль у своїм містах, знайомлячи (переважно на безкоштовній основі) 

слухачів з шедеврами світової класики, так і музичними новинками – 

творами українських композиторів. Концерти за участю студентів та 

навчальних колективів відбуваються переважно у стінах Alma mater, проте 

доволі часто колективи та солісти виступають у найкращих залах міста, 

тим самим підтверджуючи свій високий професійний мистецький рівень. 

 

Діяльність музично-концертних організацій 

та громадських мистецьких об’єднань 

 

Концертно-гастрольна діяльність в УРСР з 1950-х рр. і до доби 

Незалежності здійснювалася згідно організаційних форм, законодавства 

СРСР. Попри значні здобутки концертних організацій УРСР у розмаїтті 

концертних акцій, охопленні різних верств населення, а також у плані 

працевлаштування та фінансового забезпечення артистів, на концертний 

менеджмент радянської доби не могли не впливати такі негативні риси, як 

ідеологічна заангажованість у репертуарних пріоритетах, надмірна 

централізація управління, специфіка радянської планової економіки тощо. 

Концертно-гастрольна діяльність українських виконавців у повоєнну 

добу здійснювались через обласні філармонії, а пізніше через 

«Укрконцерт» – державне українське гастрольно-концертне об’єднання, 

утворене в Києві у 1959 р. (постанова Ради Міністрів УРСР від 25.08.1959 

за №1296 і Наказ Міністра культури УРСР від 11.11.1959 за №529-В). Ця 

організація була юридично самостійною, існувала на основі 

господарського розрахунку з окремим балансом і була підпорядкована 

Міністерству культури УРСР [245]. 

Робота «Укрконцерту» передбачала організацію, планування 

гастролей естрадних і філармонічних колективів, концертних бригад, 

українських театрів, окремих виконавців по Україні та за її межами. 

Основною метою створення організації було пропагування найкращих 

творів українського мистецтва та класичної спадщини серед широких 
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верств населення. Усе це здійснювалось за допомогою постійного зв’язку 

з філармоніями, гастрольно-концертними об’єднаннями [244; 245]. 

«Укрконцерт» влаштовував масові театралізовані вистави та 

концерти, різного роду мистецькі заходи, у тому числі присвячені 

ювілейним датам, Всесоюзні і республіканські фестивалі мистецтв, 

огляди, конкурси, масові музичні свята. У його складі працювало близько 

350 артистів різних жанрів: співаки, артисти-розмовники, акробати, 

танцівники, музиканти-інструменталісти та ін. [244, арк. 2]. Об’єднання 

представляло широкій аудиторії не тільки розважальну, а й академічну і 

народну музику, класичний балет, поетично-драматичні жанри. Його 

артисти були постійними учасниками спеціальних концертів, присвячених 

відзначенню ювілейних дат, фестивалів мистецтв, оглядів, конкурсів, 

масових музичних свят Києва та інших міст. 

На базі «Укрконцерту» активну творчу роботу проводили 

Н. Белецька, Є. Березін, Р. Борисюк, В. Вронський, А. Демиденко, 

В. Дідух, В. Дубок, В. Захарченко, Є. Ігнатов, М. Іконник, І. Карабиць, 

І. Кириліна, П. Морозенко, І. Поклад, В. Приліпченко, Є. Пруткін, В. Реус, 

Ю. Рибчинський, І. Синьовий, Л. Сілаєв, В. Тимохін, Ю. Тимошенко, 

О. Харченко, Б. Шарварко, В. Яковчук та багато інших відомих артистів.  

За період з 1959 по 1983 рр. при «Укрконцерті» утворилось багато 

творчих колективів: Ансамбль класичного балету, Ансамбль драми і 

комедії, Духовий оркестр, Естрадно-симфонічний оркестр, Камерний хор 

ім. Б. Лятошинського, «Київська естрада», «Кияни», «Мальви», «Мрія», 

Мюзик-хол, «Явір», «Очима молодих», Театр драми і комедії, Театр 

історичного портрету, Театр пісні, Театр поезії тощо [244, арк. 4–5]. 

Програми їх концертів мали такі назви: «Якщо Вітчизна накаже», «Мир 

усім, хто трудиться», «Любов, комсомол і весна» тощо [29, с. 6].  

Колективи 23 обласних і 2 республіканських філармоній 

«Укрконцерту» щорічно давали понад 70 тис. концертів, які відвідали 17–

20 млн. слухачів. При цьому майже 20 тис. концертів проводились в 

сільській місцевості, де їхня аудиторія налічувала близько 5–6 млн. 

слухачів [11, с. 38]. 

Від самого початку роботи здійснювався серйозний владний контроль 

за якістю виконання та художньою наповненістю репертуару всіх солістів, 

художніх колективів. Проводилась робота по комплектуванню концертних 

груп. Зокрема, у Постанові ЦК КПУ «Про міри з покращення концертної 

діяльності» від 13.05.1986 № 176 наголошувалось на зростанні ролі 

музичного мистецтва у культурному розвитку народу, необхідності 

підвищувати вимоги до ідейно-художнього рівня і якості виконання творів, 

включених в концертні, телевізійні та радіопрограми. Особливу увагу 

вимагали приділяти змісту концертів, які проводяться для дитячої і 

молодіжної аудиторії. Особливо жорстко це питання постало після 
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червневого Пленуму ЦК КПРС 1983 р., на якому обговорювався стан і 

перспективи розвитку естрадно-концертної діяльності. Робота 

«Укрконцерту» у цьому напрямі була піддана критиці. Для усунення 

недоліків затвердили новий склад художньої ради, до якої ввійшли народні 

артисти СРСР – В. Вронський, В. Ковтун, Г. Туфтіна; народні артисти 

УРСР – Ф. Глущенко, В. Тимохін; композитори – І. Карабиць, Л. Колодуб; 

поет М. Ткач. До плану роботи організації було введено гастролі за 

кордоном [29, с. 6].  

Значна увага приділялась впорядкуванню гастрольної діяльності, 

зокрема питанням відповідної документації. Поширеним явищем у роботі 

концертних організацій було скасування музичних заходів, тому 

керівництва «Укрконцерту», «Росконцерту» та «Союзконцерту» внесли 

пропозицію до Міністерства культури СРСР про спрощення цієї досить 

складної процедури. Міністерства культури СРСР та УРСР і 

«Союзконцерт» зобов’язали концертні заклади республіки надсилати 

листи-заявки, програми, кошториси для оформлення гастрольних 

посвідчень на концерти за межами України не лише до «Союзконцерту», 

але й до «Укрконцерту». Такі заходи були необхідні для випадків, коли 

відмінялась програма, що пропонувалась до союзного графіку, або 

унеможливлювався виїзд артистів на маршрут. Тоді «Укрконцерт» міг 

своєчасно проінформувати про це відповідні центральні керівні 

організації і вжити заходів, щоб заплановані концерти відбулись. 

З квітня 1986 р. «Укрконцерт» відмінив практику дублювання 

посвідчень «Союзконцерту» на ввезення програм у республіку, а також не 

оформлював артистам дозвіл на планові гастролі через складність таких 

бюрократичних процедур. Фінансова сторона діяльності «Укрконцерту» 

також викликала гострі питання. Це було зумовлено рядом чинників, 

найважливіший з яких – незбалансована система планування, що 

підтверджують слова тодішнього директора організації О. Круковського: 

«Союзні та республіканські гастрольно-концертні установи займались 

виключно щорічним перерозподілом нормованої кількості виступів 

виконавців, яким їх на своїй території забезпечити не вдається. До того ж, 

право на позареспубліканські концерти мають артисти, внесені в 

спеціальний список, який раніше щороку переглядався Міністерством 

культури СРСР, а нині поповнюється без цього і збільшився у кілька разів 

на шкоду якості» [88, с. 6]. 

За рік до початку планового періоду всі концертні заклади країни 

повинні були подавати до відповідних установ, а також «Союзконцерту», 

заявки про організацію виступів своїх виконавців за межами області. У 

переважній більшості ці заявки не включали імена найпопулярніших 

артистів. Їх направляли на гастролі філармонії за вигідними для себе 

умовами, домовляючись з концертною організацією, тобто стороною, що 
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приймає. І лише після завершення гастролей оформлялась документація. 

Так виникав щорічний додатковий план під назвою «міжреспубліканський 

обмін». По УРСР цей план був удвічі більшим за основний. Як наслідок, у 

союзні та республіканські плани потрапляли маловідомі виконавці, через 

що часто виникали конфлікти. Зазначимо, що із запланованих на 1987 р. 

17 тис. концертів, запропонованих філармоніями, згоду отримали лише на 

12 тис. Для досягнення середнього річного обсягу концертів доводилось 

організовувати кількатисячні виступи «…не включених до плану “зірок”» 

[29, с. 6]. Такий стан справ породжував фінансові негаразди, адже 

відсутність на афішах популярних імен робила концерти філармоній 

збитковими. Міністерство фінансів УРСР відмовляло у дотаціях, що 

зумовлювало потребу в додаткових комерційно вигідних концертах на 

великих майданчиках. 

У листопаді 1987 р. Рада Міністрів УРСР видала розпорядження 

«Про реорганізацію Українського гастрольно-концертного об’єднання 

«Укрконцерт». Головними функціями об’єднання було визначено 

планування, організацію і контроль гастрольно-концертної діяльності на 

території республіки, проведення фестивалів, конкурсів, концертних 

заходів республіканського значення, спрямування й аналіз разом з 

місцевими органами культури організаторсько-творчої діяльності 

філармоній. Оголошувалося також про створення в столиці окремої 

концертної організації «Київконцерт» [244, арк. 2], підпорядкованої 

Головному управлінню культури Київського міськвиконкому. У процесі 

реорганізації з «Укрконцерту» до складу «Київконцерту» перейшли деякі 

художні колективи та окремі концертні виконавці.  

Директором «Київконцерту» був призначений І. Завгородній. У 

публікації в газеті «Вечірній Київ» за 7 січня 1988 р. він розповів, що 

перші кілька місяців становище організації було досить хитким через 

відсутність відповідної матеріальної бази, нормального приміщення, 

неможливість вчасно отримувати концертні костюми, реквізити тощо. На 

той час при організації працювало вже 20 творчих колективів, близько 400 

артистів. Для їх репетицій було відведено всього три кімнати. Такі умови 

дозволяли керівникам колективів лише зібрати всіх артистів і поставити 

їм творче завдання. Прибуток за перший рік існування становив 4,5 млн. 

карбованців, але навіть така сума не могла бути достатньою через 

відсутність нормальних умов для плідної роботи [65].  

Отже, концертний менеджмент 1950–1980-х рр. функціонував у 

жорстких рамках планової економіки та ідеологічної заангажованості. 

Несумісність законів ринку та планової економіки призвели до певної 

децентралізації та автономії українських концертних організацій від 

всесоюзних, а також відкривали шлях до комерціалізації концертного 

життя через влаштування позапланових комерційних концертів з 
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популярними артистами. Невідповідність планових цифр і життєвих 

реалій після набуття Україною незалежності призвели до реформ у 

концертних організаціях. 

«Укрконцерт» було розформовано у 1993 р., і майже одночасно 

утворилось кілька конкуруючих гастрольно-концертних організацій: 

«Всеукраїнський центр фестивалів і концертних програм», «Український 

державний театр пісні», «Український державний центр культурних 

ініціатив» [133]. 

«Всеукраїнський центр фестивалів і концертних програм» був 

створений за ініціативи провідного спеціаліста «Укрконцерту», Народного 

артиста України Б. Шарварка [217]. З його іменем пов’язана організація 

культурної програми в рамках проведення Року України в Росії, 

проведення Днів України на фестивалі «Слов’янський базар» у Вітебську 

тощо. Протягом тривалого періоду Б. Шарварко був головним 

постановником масштабних масових заходів, урочистих урядових і 

ювілейних концертів завдяки його величезному досвіду й особистим 

зв’язкам як у Києві, так і у Москві. Керівництво «Всеукраїнського центру 

фестивалів і концертних програм» планувало зробити основною базою для 

проведення концертів – Палац «Україна», де і проводились головні 

заходи, однак ця ідея не була підтримана міністерством. 

Керівником «Українського державного театру пісні» став народний 

артист України М. Мозговий (1994–1999). Серед найбільш значних акцій 

театру можемо назвати програму «Новорічне рандеву під куполом цирку», 

що здобула широкий культурний резонанс [133].  

«Український державний центр культурних ініціатив» було 

створено під егідою Міністерства культури. Його керівником є М. Буряк. 

Головною метою діяльності центру було визначено відродження 

культурної спадщини, популяризацію сучасних досягнень мистецтва і 

входження України у світовий культурний процес, підтримку 

академічного мистецтва. У відповідності до стратегічних завдань вже за 

перший рік свого існування центр ініціював і реалізував ряд акцій, 

присвячених творчості І. Котляревського, Г. Сковороди, 

Б. Лятошинського, В. Довженка. Передбачалося, що державне 

фінансування таких заходів має підкріплюватися коштами меценатів і 

спонсорів, залучення яких також стало завданням центру [133]. 

У 2002 р. генеральним директором центру став заслужений діяч 

мистецтв України В. Куцевалов, який водночас очолив державне 

підприємство «Український державний центр мистецтв», казенне 

підприємство «Державний гастрольно-концертний центр України», 

всеукраїнську молодіжну громадську організацію «Україна-фестиваль». 

Спектр діяльності даних організацій був доволі широким – від організації 

різноманітних звітних концертів, урядових та масово-видовищних заходів, 
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художніх виставок, гастролей академічних, фольклорних і естрадних 

виконавців до створення та пропагування національного культурного 

продукту. 

Державне підприємство «Укрдержконцерт» (генеральний директор 

– В. Куцевалов) було створено наприкінці 2003 р. за ініціативи 

Міністерства культури і мистецтв з метою підвищення професійного рівня 

в організації концертної діяльності. Рішення було зумовлено тим, що 

артисти, які збирались в турне, до цього були змушені самі турбуватись 

про рекламу, знаходити спонсорів, отримувати дозволи на проведення 

концертів у кожному місті, що не залишало часу для занять творчістю. 

Часто до процесу залучались випадкові люди-непрофесіонали, що 

негативно впливало на рівень концертів. Відповідальність за 

налагодження цієї системи взяв на себе «Укрдержконцерт»: завдяки його 

функціонуванню в кожній області України працюють управління 

культури, філармонії, будинки культури, а в них – адміністратори з 

великим досвідом роботи. Втім, як зазначає В. Куцевалов, працюють вони 

в умовах відсутності нормального фінансування [155]. 

У 2010 р., за словами тогочасного міністра культури М. Кулиняка, 

було вирішено об’єднати всі відповідальні за проведення культурних 

заходів державні підприємства, у тому числі і «Укрдержконцерт», в єдину 

казенну структуру «Укрдержконцерт», що й було здійснено. Це було 

здійснено для підтримки високого академічного мистецтва. Центрадізація 

коштів, на думку міністра, дозволить контролювати рух фінансових 

потоків і, відповідно, акумулювати державні кошти і направляти їх на 

потреби концертної галузі академічного спрямування [40]. 

Сьогодні в Україні, окрім «Укрдержконцерту», зареєстровано велику 

кількість державних концертних установ, серед яких: «Дніпроконцерт» 

(Дніпро), гастрольно-концертне об’єднання «Рухконцерт» (Київ), ТОВ 

«Концертне агентство “Нова”» (Київ), ДП «Українська державна 

концертна компанія» (Київ), ТОВ Концертно-комерційний центр 

«Шлягер» (Тернопіль) та багато інших. Окрім того, в Україні працює 

безліч приватних підприємств, продюсерських центрів, які займаються 

організацією концертної та концертно-гастрольної діяльності. 

Вельми цікавою є статистика концертно-гастрольної діяльності в 

Україні у 2011–2012 рр., наведена у статті О. Різника [171], у якій 

дослідник на основі статистичних даних аналізує діяльність державних та 

комунальних концертних організацій та творчих колективів, що 

спеціалізуються на академічній музиці. 

О. Різник зазначає, що у 2012 р. в Україні налічувалося 88 

концертних організацій та творчих колективів, серед яких 44 – це 

професійні творчі колективи, 26 – філармонії, а «гастрольно-концертних 

та естрадно-концертних об’єднань діяло, відповідно, 12% та 8% від 
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загальної кількості концертних організацій». При цьому таких організацій 

найбільше у Києві (24), Львівщині (14) та АР Крим (9), в інших регіонах 

України їх значно менше [171, с. 31]. 

Статистика щодо організації концертних акцій свідчить, що 

найбільше їх було влаштовано у Києві (2 182 концерти, бл. 14%), АР Крим 

(1 1885 концертів), Донецькій (1 308 концертів) та Львівський (938 

концертів) області. Проте говорячи про середню кількість проведених 

концертів на 1 організацію, вимальовуються зовсім інші цифри: середня 

кількість концертів Чернівецької, Донецької та Запорізької області 

складала відповідно 752, 654 і 551 одиниць. Показник по Чернівецькій 

області був у 3,5 рази вищій від концертних організацій по свій Україні, а 

аутсайдерам виявилися Київ (90,9 одиниці) та Львівська обл. (67 одиниць) 

[171, с. 32]. 

Щодо відвідувань концертів, то статистика засвідчує, що на Київ і 

Донецьку обл. припадає понад 35% всіх відвідувань концертних заходів, а 

лідерами середнього показника відвідуваності 1 концерту у 2012 році є 

Одещина (640,5 глядачів на 1 концерт), Донецька обл. (583,5 глядачів на 1 

концерт) та Севастополь (549,2 глядачів на 1 концерт). Щодо Києва, то у 

місті цей показник складає 332,4 глядачів на 1 концерт, що є середнім 

показником по країні [171, с. 33]. 

Стосовно концертів гастролерів, що працюють у галузі академічної 

музики, то їх доля у концертному житті України невелика – трохи більше 

7%. Найбільша кількість концертів припадає на Київ (35%), у деяких 

регіонах гастролерів удвічі-утричі менше [171, с. 33–34]. 

Загальноукраїнська статистика щодо концертів для сільських жителів 

та дітей у 201 р. складає 11,6 та 36,2% відповідно, однак в деяких регіонах 

цифри є доволі відмінними: у Кіровоградській області частина концертів для 

сільських жителів складає 51,5%, Житомирській, Закарпатській та Полтавській 

– 40%, Волинській, Рівненській та Хмельницькій – 20%, Донецькій, 

Запорізькій натоміть 3,3% і 1,8% відповідно, Дніпропетровській – 0,4% [171, 

с. 36–37]. 

Як висновок О. Різник зазначає, що статистика свідчить, що немає 

прямої залежності від кількості суб’єктів концертної діяльності і 

демографо-економічними показниками регіонів, а також ступенем 

активності концертних організацій та інтересом до цієї діяльності з боку 

слухачів. Також дослідник відзначає надмірну централізацію концертного 

життя у столиці і вказує на потребу розвитку концертного життя у 

регіонах [171, с. 38]. 

Статистичні дані за 2011–2012 рр. О. Різником повністю наведені у 

13 таблицях, які включають кількість концертних організацій та 

професійних мистецьких колективів за видами діяльності, кількість 

концертних організацій професійних мистецьких колективів, кількість 
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концертних організацій та влаштованих ними концертів, статистику 

відвідування концертних заходів, у тому числі відвідування концертів 

місцевих і гастролюючих виконавців, кількість концертів за аудиторією 

тощо. Ці дані дозволяють нам оцінити реальний стан концертно-

гастрольної діяльності в Україні на початок 2010-х рр. 

Важливим на сьогоднішній день є розвиток концертної діяльності у 

різних регіонах країни заради того, щоб мешканці не лише столиці і 

великих міст, а й сіл та невеликих міст могли долучитися до високого 

мистецтва. Щодо концертної діяльності в невеликих провінційних містах, 

то їх специфіку зазначає у своїй розвідці Л. Степанова [187]. Дослідниця 

зазначає, що виконавці, як шоу-бізнесу, так і академічної музики, не 

бажають витрачати свій час для концертів в провінції і віддають перевагу 

виступам у великих містах та на телебаченні; часто продюсери не 

враховують можливості місцевих концертних залів; не беруться до уваги 

уподобання глядачів і специфіка репертуару, оскільки дуже часто в 

провінції на концерти ходять підготовлені люди; не враховуються 

фінансові можливості глядачів провінційного міста [187, с. 152]. 

Організаторам концертів у провінційних містах варто враховувати 

особливості аудиторії, максимально залучати спонсорів, фонди та 

благодійні організації, бо «у концертному житті провінційних і просто 

маленьких міст України велику роль відіграють аматорство (як результат 

місцевих освітніх і культурних закладів) та благодійність (як форма 

музичного продюсерства). Метою благодійної акції може бути, наприклад, 

така – зробити живу класичну музику максимально доступною для всіх» 

[187, с. 153]. 

Як приклад, Л. Степанова наводить діяльність унікального 

Мистецького центру «Камертон» у м. Ірпені Київської обл., у якому 

об’єднано більше ніж 30 громадських організацій, товариств та осередків 

культури, а також окремі митці. Серед мистецьких акцій центру – 

літературно-музична вітальня, театральні вистави, фестивалі, конкурси, 

виставки, творчі вечори, майстер-класи та багато інших форм діяльності. 

Щодо організації власне концертної діяльності, то варто відмітити проєкти 

«Професіонали в мистецтві» та «Шедеври світової класики “Музичний 

дивосвіт”», які для слухачів організовують вечори оперного співу та 

інструментальної класичної музики у виконанні як місцевих артистів, так і 

зарубіжних гостей [187, с. 153]. Зазначимо, що такі приклади, як 

Мистецький центр «Камертон» у чомусь дуже подібні громадським 

організаціям, що, починаючи з середини ХІХ ст. займалися організацією 

публічних концертів. Проте, зазначимо, що сьогодні громадські 

організації враховують досвід великих концертних організацій середини 

ХХ ст., плідно акумулюючи їх надбання в організаторсько-продюсерській 

справі. Тут важливо органічно поєднувати державну підтримку й досвід 
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великих та середніх концертних організацій, а також приватну 

продюсерську підтримку як більш мобільну і спрямовану безпосередньо 

на слухача. 

Таким чином, 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. Проте роль держави у цьому є доволі 

хаотичною і недостатньо чітко окресленою. Прагнення до централізації 

свідчать скоріше не про намагання впорядкувати строкату та хаотичну 

організацію концертно-гастрольної діяльності в Україні, а звести в єдине 

грошові потоки заради контролю над ними. Наприклад, централізацію, 

запропоновану у 2010 р., ми вважаємо кроком назад, поверненням у 

радянські методи керування культурою. Втім, у цілому це не вплинуло на 

розвиток концертно-гастрольної діяльності, оскільки, окрім державного 

фінансування, залишилися комунальне і приватне. Також розмаїття форм 

сучасного концертного життя пов’язано із діяльністю мистецьких 

громадських організацій. 

Не менш важливою складовою концертно-гастрольної діяльності, 

ніж організаційна, є її законодавча складова, яка регулює цю діяльність. 

Від 2004 р. згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів» від 

15.01.2004 № 35 для проведення гастрольного заходу його організатору 

необхідно отримати свідоцтво. Водночас, наявність такого свідоцтва не 

гарантує високого професіоналізму артиста, адже припинили існувати 

художні ради, які дуже ретельно відбирали виконавців. 

З прийняттям зазначеної вище постанови, проведення гастрольних 

заходів (за винятком благодійних акцій) передбачало оплату 

організаторами податків до бюджету, що давало можливості для 

фінансування філармоній, розширення концертної діяльності тощо. 

Державна фінансова підтримка гастрольної діяльності сьогодні 

здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів 

Державного бюджету України і місцевих бюджетів. Спеціальні фонди 

формуються від збору за проведення гастрольних заходів. Розподіл коштів 

ведеться на конкурсних засадах: для цього створюються спеціальні 

експертні ради, до яких входять видатні діячі мистецтва і культури. 

Рішення про надання фінансової підтримки приймається Міністерством 

культури України [66]. 

У 2011 р. було змінено деякі положення Податкового Кодексу 

України, які зменшили можливості концертної діяльності українських 

виконавців та відкрили широкі двері для іноземних (переважно російських) 

гастролерів, які почали активно «захоплювати» український ринок. Потім 

становище українських виконавців ще більше погіршилося, коли було 
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прийнято в другому читанні проєкт Закону № 8521 від 16 травня 2011 р. 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України (про спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності суб’єктів малого підприємництва)», де значно обмежувалися 

податкові права суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб, 

що здійснювали діяльність з організації гастрольних заходів. Потім тиск на 

українських виконавців посилився через прийняття Верховною Радою в 

першому читанні Закон «Про внесення змін до Закону України “Про 

гастрольні заходи в Україні”», де значно посилився корупційний компонент, 

зокрема «перетворення гастрольного свідоцтва на обов’язковий документ з 

правом його не видачі чиновниками, численні штрафи, які можуть 

накладатися чиновниками за різні порушення. Абсолютно унікальною 

нормою стало введення сплати відсотків за аншлагову вартість концерту 

перед його проведенням тощо» [69, с. 29]. Отже, новий закон був 

спрямований на винищення українських виконавців і засилля зарубіжних 

гастролерів, що суттєво погіршило становище українських виконавців. Цей 

акт можна справедливо вважать поновленням утиску на українську 

культуру, який посилився після 2010 р. Пізніше, у 2017 р. в цей закон було 

внесено зміни. 

Таким чином, сьогодні важливу роль у концертному житті України 

відіграє законодавство, яке у рамках ринкової економіки регулює 

концертну діяльність. Зазначимо, що сьогодні найбільш актуальними є 

питання законодавчої підтримки української культури – українських 

композиторів та виконавців. Концертний менеджмент і законодавство у 

сфері культури повинні серед головних пріоритетів ставити розвиток 

української культури. 

Окрім концертних організацій, важливу роль у концертному житті 

відіграють мистецькі громадські організації. У сучасному 

соціокультурному просторі України найважливішими з музичних 

громадських організацій є Національна спілка композиторів України та 

Всеукраїнська національна музична спілка. Обидві організації 

організують фестивалі, концерти, сприяють творчості митців через 

нотовидавництво, пресу, наукові дослідження. Основне завдання 

громадських музичних організацій – популяризація музичної творчості 

наших сучасників, заради чого організуються музичні фестивалі сучасної 

академічної музики та систематичні концерти з творчості композиторів. 

Всеукраїнська національна музична спілка, першоосновою якої було 

Музичне товариство імені Миколи Леонтовича, відіграє важливу роль у 

сучасному концертному житті України. Однією з її складових є Асоціація 

діячів естрадного мистецтва України (АДЕМ України), яка зробила 

значний внесок у розвиток концертного життя Києва та України. Про її 
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діяльність та членів АДЕМ України можна дізнатися на її офіційному 

сайті [190]. 

Творчу спілку АДЕМ України було засновано у 1989 р. Нині 

організація складається з близько тридцяти відділень, які охоплюють всю 

територію України, і налічує більше двох тисяч діячів естрадного та 

циркового мистецтва. Серед її членів є багато відомих виконавців, серед 

яких – народні артисти України К. Бужинська, Н. Бучинська, М. Гаденко, 

В. і Г. Захарченко, Н. Шестак, В. Шпортько, Ф. Мустафаєв, заслужені 

діячі мистецтв України Ю. Василенко, В. Калашников, В. Корнієнко, 

М. Луків та багато інших. 

Діячі АДЕМ України є засновниками та організаторами творчих 

вечорів, присвячених видатним митцям, оглядів, фестивалів, конкурсів, 

виставок, семінарів, прем’єр. Ці заходи набувають величезного значення, 

яке важко переоцінити в умовах становлення держави. Наразі найбільш 

плідна робота ведеться по організації всеукраїнських фестивалів і 

конкурсів, яких у АДЕМ України багато, вони надзвичайно розмаїті за 

жанрами, складом учасників, масштабами охоплення глядача і слухача. 

Керівництво мистецького об’єднання зосередило свою діяльність 

переважно у провінції, тим самим наближаючи мистецтво до кожного 

слухача, адже не кожен сільський житель може повноцінно долучитися до 

концертного життя. 

Серед численний акцій, що організовує АДЕМ України – єдиний в 

Україні професійний сільський фестиваль «Боромля» (Сумщина), 

«Азовські вітрила» (Бердянськ), «Веселі канікули осені» (Київ), «Стара 

фортеця» (Кам’янець-Подільський). Серед інших заходів АДЕМ України – 

«Дитячий пісенний вернісаж», що проводиться у Національному палаці 

«Україна», де молоді виконавці можуть розкрити свої таланти як 

виконавці естрадних пісень та майстрів танцю; фестиваль «Українська 

родина», де беруть участь колективи, які представляють національні 

меншини України, які використовують у своїй творчості здобутки своїх 

національних культур. 

В Асоціацію входять не лише громадяни України, вона має багато 

зарубіжних членів у Білорусі, Грузії, Казахстані, Росії, Канаді, США, 

Німеччині, Франції, Ізраїлі, Чехії, Польщі. Зарубіжні члени репрезентують 

українське мистецтво світовій спільноті, знайомлячи її із здобутками 

української культури. 

Організація дитячо-юнацьких фестивалів-конкурсів є однією з 

основних видів роботи творчої спілки АДЕМ України. Фестивалі-

конкурси надають можливість для розкриття талановитих музикантів, 

вокалістів, хореографів, а також виявленню та вдосконаленню їх 

виконавської майстерності. Такі музичні заходи є широкомасштабними 
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акціями, що збирають навколо себе велику кількість талановитої молоді з 

усієї України 

Київське міське відділення Асоціації діячів естрадного мистецтва 

України зосереджує свою увагу не лише на естрадній, але й класичній 

камерній музиці. На превеликий жаль, сьогодення диктує свої тенденції, 

де нішу класичної музики займають все нові стилі та напрямки сучасного 

мистецтва, які часто не завжди несуть глибокого змісту. Тому провідним 

для заходів Київське відділення АДЕМ України стало завдання 

популяризації класичної камерної музики. 

Серед постійних акцій Київського відділення АДЕМ України – 

Всеукраїнський дитячий фестиваль-конкурс класичної та камерної музики 

«Весняна Рапсодія» (відбувається у березні місяці), Всеукраїнський 

дитячий та молодіжний естрадно-хореографічний фестиваль-конкурс 

«Перлини України» (відбувається у травні місяці), Всеукраїнський 

дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс національної музики 

«Первоцвіт-Надія» (відбувається у жовтні місяці), Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс «Різдвяний Зорепад» (відбувається у грудні місяці). 

Охарактеризуємо два фестивалі – «Весняна Рапсодія» та «Первоцвіт-

Надія» – та відзначимо їх місце у концертному житті України. 

Всеукраїнський дитячий фестиваль-конкурс класичної та камерної музики 

«Весняна Рапсодія» охоплює дітей та юнацтво віком від 6 до 20 років. У 

конкурсі можуть брати участь солісти-вокалісти, інструменталісти, дитячі 

дуети, тріо, квартети, ансамблі та оркестри. Фестивальні концерти 

відбуваються щорічно наприкінці березня протягом трьох днів у різних 

концертних залах Києва і збирають багато глядачів. 

Щорічно у програмі «Весняної Рапсодії» бере участь кілька десятків 

учасників: у 2008 р. їх було 43, у 2009 р. – 41. Серед учасників концертних 

виступів – лауреати обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалів та 

конкурсів. Учасники фестивалю відзначаються журі за такими 

номінаціями: Лауреат І–ІІІ премії та Гран-Прі, «Кращий вокаліст», 

«Краще виконання української пісні», «Краще виконання народної пісні», 

«Майстерність виконання», «За кращий сценічний образ», «Кращий 

ансамбль», «Кращий піаніст», «За авторський твір». Учасники поділені на 

чотири вікові категорії: від 6 до 9 років, від 10 до 13 років, від 14 до 17 

років, від 18 до 24 років. Більшість виконавців є киянами, хоча є 

музиканти також з інших регіонів. У програмі кожного учасника – два 

твори. Більшість учасників виступів – піаністи і вокалісти, хоча 

представлені й інші інструменти – акордеон, скрипка, віолончель, домра 

та ін. 

Завдяки фестивалю-конкурсу «Весняна Рапсодія» молоді музиканти 

з раннього віку привчаються до концертних виступів, до публіки, оскільки 
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більшість їх однокласників по музичних школах виступають лише на 

закритих академічних концертах. 

Всеукраїнський дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс 

національної музики «Первоцвіт-Надія» є подібним до фестивалю-

конкурсу «Весняна Рапсодія»: учасники мають ті ж самі номінації і вікові 

категорії (лише найстарша – від 18 до 22 років). Особливість цього 

фестивалю-конкурсу – репертуар, де більшість творів є обробками 

українських народних пісень та творами українських композиторів. 

Програма концертних виступів побудована таким чином, щоб зробити її 

більш видовищною: музичні блоки чергуються з хореографічними, і 

кожен хореографічний колектив виступає двічі, виконуючи окремо два 

обов’язкові концертні твори. Це робить концерт більш різноманітним і 

яскравим. 

Зазначимо, що подібні заходи є важливими для концертного життя 

України. Вони не розраховані на великий суспільний резонанс під час 

проведення самих фестивальних концертів, проте стають вагомою 

частиною сучасної музичної культури, оскільки заключний гала-концерт 

фестивалю записується Національною телекомпанією України і 

демонструється на телебаченні протягом 6 місяців, а також широко 

висвітлюється у пресі. 

Відзначимо, що одним із важливих заходів, який є обов’язковим 

компонентом у дитячо-юнацьких фестивалях-конкурсах, є підсумковий 

гала-концерт. Поняття «гала-концерт» сьогодні набуло іншого значення, 

ніж воно мало у XVII – XVIII ст. в Італії та Франції, де гала-концертом 

називали придворне свято зі співом. Сьогодні гала-концерт – це передусім 

святкове пісенне видовище, найчастіше розважального змісту.  

Учасниками гала-концерту стають лауреати, тобто переможці 

конкурсу, які визначаються за номінаціями. Гала-концерти проводяться з 

метою показу мистецьких надбань у різноманітних видах творчості. Такі 

заходи відіграють суттєву роль у популяризації класичного мистецтва 

серед молоді, сприяють підтримці творчих колективів та створенню 

нових. Гала-концерт виконує соціальні, культурні і виховні функції. 

Заключні концерти переможців є свого роду підсумковою акцією, яка 

демонструє найкращі досягнення виконавців. Програма гала-концертів 

завжди є різноманітною щодо репертуару, різним є й віковий ценз 

учасників.  

Як правило, до гала-концертів залучаються засоби масової 

інформації з подальшим висвітленням у пресі, на радіо та телебаченні. До 

подібних заходів постійно залучаються провідні майстри музичного 

мистецтва України, бо саме вони можуть найкраще продемонструвати 

високий рівень виконавської майстерності, що спонукатиме молодь до 

більш глибшого освоєння тієї спеціальності, якій вони себе можливо 
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присвятять у майбутньому. Таким чином, гала-концерт виконує й 

своєрідну функцію майстер-класу. Вище вже зазначалося, що гала-

концерти конкурсів-фестивалів, влаштованих АДЕМ України, обов’язково 

транслюються Національною телекомпанією України і стають надбанням 

усього суспільства. 

Отже, діяльність Асоціації діячів естрадного мистецтва України, як й 

інші громадські мистецькі організації, грають вагому роль у розвитку 

концертного життя України. Особливість діяльності АДЕМ України – 

увага на дитячій творчості, спрямована на популяризацію класичного 

мистецтва серед дітей і молоді, а також національних традицій та кращих 

здобутків вітчизняної музичної культури. Сучасний етап розвитку 

музичної культури з акцентом на видовищність актуалізував гала-концерт 

як основний та кульмінаційний вид концертів у рамках мистецьких акцій, 

які проводить Асоціація. Завдяки розмаїттю видів мистецтв, вікових груп 

учасників мистецьких фестивалів, а також участі у гала-концертах вже 

відомих артистів робить заключні акції АДЕМ України яскравими та 

видовищними. 

 

Новітні тенденції концертного життя кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

 

Концерт як основна форма публічної репрезентації мистецтва 

пройшов тривалий шлях розвитку. У нових соціокультурних умовах 

концерт набуває нових рис, які відображають сучасні життєві реалії. 

Відзначимо, що важливими є й традиційні форми концертів, які не 

втратили своєї актуальності. Сьогодні плідно працюють обласні і 

національна філармонії, які кожного сезону пропонують слухачам цікаві 

концерти, що цілком відповідають усталеним формам, вже апробованих 

часом. Концертні установи також організують концерти академічної 

музики традиційної будови, які викликають інтерес у слухачів. Однак, 

попри існування традиційних за формою та змістом концертів, варто 

вказати і на нові форми та тенденції, які характерні для нашого часу. 

Серед основних сучасних тенденцій виділимо наступні: 

1) Поява та поширення нових форм концертів, що пов’язані із 

посиленням видовищного компонента (відеоінсталяції, відеотрансляції 

тощо) та синтетичних форм (перформансів, театралізованих вистав тощо). 

2) Актуалізація нового звукового середовища, у якому ми особливо 

виділяємо впровадження у концертну практику електронної музики, 

старовинної музики європейської традиції (історично інформоване 

виконавство) та автентичного фольклорного виконавства, що включає 

традиційний спів та використання традиційних народних інструментів. 

3) Поява нових концертних осередків, які використовуються як 

концертні майданчики. 
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У сучасній концертній практиці усе більшого значення набуває 

видовищний компонент. Сьогодні концерт, у тому числі і академічної 

музики, стає своєрідним видовищем з використанням техніки 

звукопідсилення, звукозапису, екранів, лазерної, електронної апаратури 

тощо. Видовищний компонент часто супроводжується й іншими 

музичними новаціями, найчастіше – використання у сучасній музиці 

академічного напрямку електроінструментів, за допомогою яких 

розширюється звукова палітра музичних творів. 

Особливо яскраво нові тенденції виявляються на музичних акціях, 

які проходять в рамках фестивалів мистецтв, проведення яких стало на 

Україні вже традиційним. Організацією, яка координує проведення 

фестивалів сучасної академічної музики, є Національна спілка 

композиторів України. Починаючи з кінця 1980-х рр., щорічно під її 

егідою проходять міжнародні фестивалі «Київ Музик Фест» (Київ), 

«Музичні прем’єри сезону» (Київ), «Форум музики молодих» (Київ), «Два 

дні і дві ночі нової музики» (Одеса). Усі вони отримали світове визнання. 

Названі фестивалі відрізняються від інших тим, що тут велика увага 

приділяється творчості молодих композиторів, де вони мають можливість 

представити на суд публіки свої твори. 

Міжнародний фестиваль «Музичні прем’єри сезону» був 

організований за ініціативи Міністерства культури України та 

Національної спілки композиторів України у грудні 1988 р. Фестиваль 

включає виконання цілих циклів вечорів симфонічної, камерної, хорової, 

оперної музики у Колонному залі Національної філармонії України, 

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

органної та камерної музики, Будинку вчених. 

Фестиваль «Музичні прем’єри сезону» включено до відомої світової 

асоціації фестивалів – International Society for Performing Arts (ISPA). До 

мистецьких заходів «Музичних прем’єр сезону» залучаються кращі творчі 

сили: видатні діячі культури України і зарубіжжя – колективи та солісти. 

На концертах фестивалю глядач має змогу ознайомитись з творами не 

лише відомих класиків, але й молодих композиторів. Окрім того, 

традиційними стали презентації нових творів Л. Дичко, І. Карабиця, 

В. Кирейка, Ж. Колодуб, В. Степурка, Є. Станковича, В. Теличка, 

Б. Фільц, І. Щербакова та ін. У концертах фестивалю беруть участь 

найбільш імениті колективи Києва: Національний ансамбль солістів 

України «Київська камерата», Національний камерний ансамбль «Київські 

солісти», Муніципальний камерний хор «Київ», Національна академічна 

хорова капела «Думка», Національний заслужений академічний 

симфонічний оркестр України, Заслужений естрадно-симфонічний 

оркестр України.  
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У рамках фестивалю «Музичні прем’єри сезону» проходять: 

майстер-класи виконавців (Україна, Польща, Австрія); презентації нових 

творів як добре знаних сучасних українських і зарубіжних композиторів, 

так і молодих початківців; наукові конференції, семінари, круглі столи 

(«Композитор та сучасне виконавське мистецтво», «Сучасна українська 

академічна музика: стан, тенденції і проблеми», «Музика у просторі 

сучасності: друга половина ХХ – початок ХХІ століть», «Композиторські 

спілки в сучасному світі» тощо). 

Цікавим є впровадження організаторами у концертну практику 

проєктів електроакустичної музики, концертів-лекцій, включення у 

програму українських творів, написаних для окремих інструментів та 

нетрадиційного складу виконавців, концертів-презентацій нових музичних 

видань, концертів мікротональної музики та аудіовізуального 

перформанса. 

Ще одним яскравим прикладом організації концертів у рамках 

міжнародного фестивалю є «Київ Музик Фест», що традиційно 

відбувається наприкінці вересня. Основна мета фестивалю – 

популяризація сучасної української та зарубіжної академічної музики, для 

чого залучалися іноземні імпресаріо, менеджери тощо. До початку 

фестивалю йде активна інформаційна кампанія: організовується випуск 

спеціальних інформаційних бюлетенів про нові твори, їх авторів, фоно- та 

відеотеки. 

Перший фестиваль «Київ Музик Фест» відбувся в 1990 р. 

Ініціатором його заснування і музичним директором з 1990 до 2001 р. був 

український композитор І. Карабиць. Фестиваль «Київ Мюзик Фест» виріс 

на основі пленумів Спілки композиторів, де твори виконувалися 

практично лише для авторів та їх близького оточення. І. Карабиць прагнув 

вивести сучасну академічну музику на велику сцену, зробити її доступною 

для більш широкого загалу. І. Карабиць як справжній менеджер з повною 

віддачею займався організацією фестивалю, бо був глибоко переконаний, 

що все це необхідно для підтримки національної музичної культури. 

На концертах фестивалю поряд з камерними, симфонічними, 

хоровими, джазовими концертами виконувалися музичні ф’южн-проєкти, 

вечори пластично-драматичних композицій, театралізовані авторські 

заходи зі звучанням електронних музичних композицій. Завдяки зусиллям 

організаторів фестивалю в концертному варіанті було показано опери, 

опери-монологи, опери-діалоги, сценічне концертне виконання яких 

вимагало режисерської майстерності. 

Значної популярності набув фестиваль «Міжнародний форум музики 

молодих», заснований 1992 р. Положенням даного фестивалю 

передбачається залучення молодих композиторів та виконавців [210]. 

Слухачі мають змогу щороку насолоджуватись цікавими мистецькими 
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акціями, основна складова яких передбачає синтетичні форми, що 

включають музику, хореографію, візуальні форми. 

«Міжнародний форум музики молодих» є пошуковою лабораторією 

для творчих експериментів. Так, на Форумі’2011 слухачам було 

запропоновано мультимедійні проєкти: «Етносучасність» (за участю 

Національного ансамблю «Київська камерата» та фольклорного гурту 

«Кросна»); «Рух і Ритм» (українсько-польський проєкт за участю 

колективу «Ласонь» і хореографічного ансамблю Музичної академії 

ім. К. Шимановського); «Аудіовізуальний» (виконання творів ансамблем 

сучасної музики «Nostri Temporis», що супроводжується відеорядом); 

«EM-VISIA» (виконання творів композиторів із залученням електроніки, 

інструментального ансамблю, медіа-перформера) [235]. 

Своє унікальне обличчя має міжнародний фестиваль сучасного 

мистецтва «Два дні й дві ночі нової музики», який незмінно користується 

популярністю у слухачів. Унікальність цієї мистецької акції полягає в 

тому, що вона моделюється за логікою композиторського мислення та 

відповідно до авторської концепції як 48-годинна подія, в якій органічно 

поєднані різноманітні види мистецтва. Це свого роду безперервне музична 

вистава: слухачі і музиканти постійно, протягом двох діб, знаходяться в 

середині музичного простору [44]. 

У рамках фестивалю музичні перформанси поєднуються з 

візуальними арт-акціями, звуковими, відео-, кіно-і мультимедійними 

інсталяціями. Фестиваль «Два дні і дві ночі нової музики» включає в 

програми всі напрямки авангарду, сучасної та пост-сучасної музики. 

У кожного концерту є своя назва, яка повною мірою характеризує 

його зміст: соло-соліссімо, соло-моменто, дуель-дует, дуель-дуо, дуель-

ноктюрн, концерт-сцена, інтерлюдія, антракт-фантазія, концерт-прем'єра, 

концерт-дует, концерт-прелюдія, антракт-моноопера, антракт-інсталяція, 

портрет (присвячений творчості одного композитора), фортепіанний 

речиталь, перформанс-виставка [210]. 

Кожен концерт фестивалю має експериментальний характер, що 

проявляється в акцентуванні уваги на позамузичних складових: 

драматичних творах – поєднанні інструментальної музики, співу й 

мовлення та різноманітних формах музичного театру (сучасний танц-

перформанс); відео-інсталяціях, художньої орнітології і спеціалізованих 

музичних складових (електронної, мультимедійної, акустичної музики); 

джазовій музиці, інтегрованій з новою музикою академічного напрямку; 

поєднанні автентичної музики та імпровізації; музичних творах з 

літературної спадщини [31; 44]. 

Отже, у сучасних концертах академічної музики, особливо у рамках 

фестивалів сучасної композиторської творчості, використання нових 

видовищних та синтетичних форм концертів є частим і очікуваним 
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явищем, що значно розширює потенціал мистецьких акцій і сприяє 

інтересу слухачів до сучасної музики академічного напряму. 

Другою тенденцією сучасного концертного життя України є 

оновлення звукового середовища. Зазначимо, що включення до концертної 

практики електромузичних, старовинних та народних інструментів у 

світовій практиці відбулося раніше, вже починаючи з другої половини 

ХХ ст., однак до української вони могли потрапити лише, починаючи з 

1990-х рр., а, отже, стали новим явищем у музичному життя країни. Щодо 

використання електромузичних інструментів вже було сказано вище, у 

контексті концертів академічної музики, то на старовинній і автентичній 

народній музиці зупинимося окремо. 

Починаючи з 1990-х рр. у концертному житті України все більшого 

поширення набуває старовинна музика у формі історично інформованого 

виконавства, яке передбачає гру на давніх музичних інструментах, які 

зроблено за старовинними зразками, та виконання музики згідно з 

правилами співу та гри, характерними для докласичної доби 

(середньовічна, ренесансна, барокова музика). Одним з осередків давньої 

старовинної музики у Києві є кафедра старовинної музики у Національній 

музичній академії України ім. П. І. Чайковського. 

Сьогодні старовинна музика регулярно звучить на концертних 

майданчиках Києва та інших міст України, проте вона далеко не відразу 

отримала статус постійного репертуарного компоненту концертного 

життя через складність її сприйняття слухачем, а також недостатнє 

знайомство із традицією, композиторами та її соціокультурним 

контекстом. Для заповнення цієї прогалини та підготовки публіки для її 

сприйняття викладачами кафедри старовинної музики було запропоновано 

своєрідну філармонію давньої музики, яка з 2000 р. регулярно проводить 

концерти старовинної музики у Фойє Малого залу Національної музичної 

академії України ім. П. І. Чайковського [211, с. 28]. Заради наближення до 

слухачів музики, яка є й досі маловідомою для слухачів, концерти 

філармонії старовинної музики супроводжуються фаховими коментарями 

виконуваних творів культурологічного характеру, які передбачають 

занурення у епоху. Постійним коментатором концертів виступає 

музикознавець А. Гадецька. Завдяки її праці протягом десяти років було 

підготовлено чимало концертних програм. Назвемо лише деякі з них: 

«Musica Transalpina et Mediterranea», яка розповідає про вплив і міграцію 

італійського мадригалу в англійську культуру, «Розвиток клавірної токати 

до Й. С. Баха», де публіку було ознайомлено з клавірними токатами в 

різних національних школах, «Музика війни та миру», де було показано 

музичний контекст епохи гетьмана Івана Мазепи, «Музичний світ родини 

Розумовських», у якому було ознайомлено слухачів із музичними 

захоплення найвідоміших представників цієї родини, особистісними 
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смаки й загальними тенденціями епохи, «Музика часів становлення й 

розвитку Києво-Могилянської академії», «Музика 8-літнього В.-

А. Моцарта» та багато інших [211, с. 29]. У цих концертах брали участь не 

лише виконавці на клавесині, а й інструменталісти та співаки, а також 

виконавці старовинних танців. 

Вагомим внеском у розвиток старовинної музики у Києві стала 

трирічна співпраця (2000–2003 рр.) із найпотужнішим європейським 

освітнім закладом і осередком старовинної музики – Базельською 

Академією «Schola Cantorum Basiliensis» (Швейцарія), яка проводила у 

Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського лекції, 

майстер-класи, концерти. Серед найбільш цікавих концертів назвемо 

унікальний концерт «Погляд у Середньовіччя» всесвітньо відомого 

музиканта Домініка Веллара та ансамблю «Stella Maris Basilea», що 

відбувся у костьолі Св. Олександра у жовтні 2002 р. На думку відомого в 

Україні медієвіста Н. Герасимової-Персидської, цей концерт здійснив 

переворот свідомості в українських слухачів і музикантів, оскільки в 

«Україні вперше виконувались західноєвропейські середньовічні співи в 

манері, максимально наближеній до автентичної» [154, с. 33]. 

Не менш значимим став заключний концерт трирічної співпраці зі 

«Schola Cantorum Basiliensis», який відбувся 15 листопада 2003 р. у Фойє 

Великого залу НМАУ ім. П. І. Чайковського, де було організовано 

великий костюмований та театралізований концерт вокальної та 

інструментальної музики Ренесансу і Бароко, який підготували 

швейцарські музиканти Евелін Табб та Ентоні Рулі за участю 

контратенора Андреаса Шмідта разом з київськими музикантами, 

акторами, танцівниками, що знаються на старовинній музиці. Цей концерт 

став подією не лише Національної музичної академії України, а і у 

культурному житті міста [154, с. 35]. 

У концертному житті Києва і України кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

вагоме місце посів автентичний фольклор, а також композиції 

академічного та естрадного напрямів, де фольклор є важливою складовою 

музичного звучання. Починаючи з 1980-х рр. спостерігається зростання 

інтерес до автентичного українського фольклору – так званої течії 

вторинного автентичного співу, до якого відносятся ансамблі «Древо» 

(Київ), «Родовід» (Львів), «Слобожани» (Харків). Різновидом 

автентичного музикування стало автентичне кобзарство (фольклорно-

репродуктивне кобзарство). Завдання сучасних кобзарів полягає у 

реконструкції на основі музичної, текстової або текстово-музичної 

складової та відродженні традиційного репертуару та повноцінного 

впровадження його в концертну практику. При цьому простежується як 

тенденція до консервації традиції та суворого при тримання приписів 

кобзарського статуту, так і до прагнення до відкритості та входження до 
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сучасної концертної практики. До сучасних (фольклорно-репродуктивних) 

кобзарів-виконавців можна зарахувати українських (Г. Ткаченко, 

М. Будник, М. Товкайло, В. Кушпет, Т. Компаніченко, М. Плекан, 

Т. Силенко, В. Сніжний, М. Хай, В. Нагнибіда, А. Кабалюк, 

В. Ходаківський, Р. Забашта, С. Захарець, К. Черемський та ін.) та 

зарубіжних (з української північноамериканської діаспори) виконавців 

(В. Мішалов, Ю. Китастий, Ю. Фединський). Автентичний фольклорний 

спів та автентичне кобзарство нині вже є повноправними учасниками 

концертного життя Києва і країни. 

Окрім українського фольклору, в українській концертній практиці 

вже доволі широко розповсюдженим явищем стали виконавці (найчастіше 

серед студентської молоді) традиційної музики Близького Сходу. У 

2006 р. у Києві було створено ансамбль перської музики «Джам» під 

керівництвом М. Юсефіана, учасниками якого стали студенти-іранці. 

Музиканти виконують традиційну музику на тарі, сетарі, танбурі, уді, 

томбаку, дефі, кеманчі, сантурі, дотарі, бастарі, дефі. В 2007 р. колектив 

став учасником фестивалю «Країна мрій». 

Що стосується застосування народного музичного інструментарію в 

естрадній практиці, то вже у 1980–1990-і рр. відчувається зацікавленість 

народними інструментами: бандура починає звучати в поєднанні з 

естрадними інструментами – гітарою, барабанами, синтезаторами та 

діджейськими установками. Якісно новий відтінок сучасної бандурної 

музики репрезентований виконавською творчістю Дуету сестер Тельнюк, 

створений у 1990 р., який спрямований на подолання стереотипного 

сприймання інструмента як фольклорного та народно-академічного [63, 

с. 195]. 

Як зазначає В. Тормахова, що досліджує вплив фольклору у сучасній 

українській популярній музиці, впродовж двох останніх десятиліть у 

діячів естради, поп-музикантів та рок-виконавців помітно зростає інтерес 

до українського фольклору, який передбачає використання народних 

пісень та створення оригінальних композицій на фольклорній основі, 

звернення до народних інструментів (використання тембрів або прийомів 

народної гри на них) та автентичної манери співу, а також до поєднання 

власної композиторської манери з фольклорною, у тому числі з 

фольклором інших народів, що наближає творчі пошуки сучасних 

виконавців до популярного у всьому світі напряму World Music 

(включення то власного музичного тексту фрагментів пісень різних 

народів світу, застосування автентичного вокалу та тембрів екзотичних 

народних інструментів з оригінальними прийомами гри на них), залучення 

різних шумів та звуків природи [191, с. 171]. 

На українських фестивалях «Червона рута», «Альтернатива» (Львів), 

«Країна мрій» (Київ) та «Шешори» народна музика звучить як в 
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автентичному виконанні, так і у різноманітних рок- або поп-обробках. 

Серед гуртів автентичного співу на фестивалях виступають «Божичі», 

«Володар», «Буття», етнічні мотиви використовують рок-гурти «Тартак», 

«Воплі Відоплясова», «Мандри», «Гайдамаки», «Очеретяний кіт». 

Оригінальне нашарування етнічних елементів пропонує гурт 

«ДахаБраха», інструментальний ряд якого надзвичайно різноманітний 

завдяки використанню гуцульського барабану, джамбе, дарбуки, великого 

барабана, віолончелі, дитячих гармошок, австралійського діджеріду, 

баяна, гармошки «Ромашка», тромбону, всіляких шумових інструментів, 

що імітують звуки вітру та дощу, індійських табла, бугая, буддійського 

гонгу. 

Одним з не менш цікавих та самобутніх колективів є гурт «Русичі» з 

Одеси, які використовують український фольклор у сучасній обробці. У 

репертуарі колективу – балади, обрядові пісні, українські інструментальні 

награші з використанням джазових елементів, реггі та ін. Музиканти гурті 

«Русичі» використовують акустичні інструменти (народні, гітару, 

скрипку, контрабас), електромузичні (бас), ударні (трикутники, перкусії, 

том-том) та вокал. Специфічна особливість цього гурту – орієнтація на 

оригінальний український саунд з використанням автентичних 

українських народних інструментів – сопілок, окарини, очеретяної дудки 

та ін. 

Отже, сьогодні у концертному житті Києва і країни надзвичайно 

актуальними стають музичні композиції, у яких використано традиційний 

музичний фольклор, як український, так і інших народів. Зазначимо, що 

звучання фольклору в автентичному вигляді, так і в різноманітних 

обробках суттєво збагачують репертуар концертів, актуалізуючи традицію 

для наших сучасників. 

Сучасне концертне життя характеризується й появою нових 

концертних осередків, що використовуються як концертні майданчики. 

Зазначимо, що нетрадиційними їх можна вважати певною мірою 

умовними (на відміну від більш нетрадиційних концертів на фабриках у 

1920–1930-х рр.), однак все ж таки менш характерними на відміну від 

традиційних концертних залів, пристосованих спеціально для публічних 

концертів. Передусім йдеться про відкриття нових концертних 

майданчиків у музеях, храмах тощо, які зазвичай використовувалися як 

концертні зали лише час від часу, однак сьогодні, у нових умовах, усе 

частіше виступають як концертні майданчики, переважно для тематичних 

концертів або концертних циклів. 

Одним із таких осередків став Центральний державний архів-музей 

літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) [204], який з метою 

популяризації та поповнення фондів Архіву, починаючи з квітня 2012 р. 

розпочав Літературно-музичний проєкт «Мистецькі зустрічі в архіві-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0
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музеї». Щомісяця у рамках проєкту відбувається 2-3 концерти різного 

напрямку. У програмах концертів звучать переважно твори, що рідко 

виконуються на концертних майданчиках Києва і України. 

Цікавими для слухачів є недільні цикли «Шоко-класика», які 

влаштовуються у так званому Шоколадному будинку [137] – пам’ятці 

архітектури, яка потребує реставрації. Концерти носять благодійний 

характер, гроші з яких йдуть на відбудову пам’ятки. У програмах 

концертів – класична музика. У концертах «Шоко-класика» переважно 

беруть участь молоді виконавці, які тільки починають свій творчий шлях. 

У програмах концертів звучить класична музика, яка є нескладною для 

сприйняття, а тому концерти користуються популярністю серед киян. 

Постійним концертним майданчиком є Музей театрального, 

музичного та кіномистецтва України [141], де регулярно відбуваються 

різноманітні мистецькі заходи, у тому числі концерти музики 

академічного напряму. Популярністю користуються концерти вокальної 

музики. У музичних акціях, влаштованих є Музеєм театрального, 

музичного та кіномистецтва України, беруть участь як молоді виконавці, 

так і відомі артисти. Різноплановість програм робить цей концертний 

майданчик одним з улюблених у киян. 

Популярними серед киян стають відкриті концертні майданчики, де 

протягом літа відбуваються концерти класичної музики. У 1998 р. 

І. Карабицем було організовано «Київські літні музичні вечори», які 

поновили традицію проведення концертів на відкритих сценічних 

майданчиках, коли на літній естраді Центрального парку виступали 

видатні музиканти – О. Глазунов, С. Прокоф'єв, В. Горовіц, Р. Глієр, 

Ф. Блуменфельд. Нині упродовж двох літніх місяців кожної суботи і 

неділі на Літній естраді Центрального парку культури і відпочинку 

столиці України твори класичних і сучасних композиторів звучать у 

виконанні симфонічних, камерних, духових оркестрів, ансамблів, хорових 

і джазових колективів та солістів з багатьох країн світу: Австрії, Великої 

Британії, Греції, Іспанії, Китаю, Латвії, Польщі, Японії тощо. Ці концерти 

відбуваються у період, коли більшість театрів і концертних залів зачинені, 

і завдяки їм слухацька аудиторія має можливість відвідувати цікаві 

концерти, які за змістом та якістю нічим не відрізняються від 

філармонійних. «Київські літні музичні вечори» влаштовуються за 

підтримки Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира 

Горовиця, Київської міської державної адміністрації, Міністерства 

культури та інформаційної політики України.  

Ситуація, що склалася зараз в Україні – військові дії (АТО, ООС) на 

Сході, не могли не вплинути на концертну діяльність, яка швидко 

відреагувала на запити суспільства. Багато митців неодноразово їздили з 

концертами у зону воєнних дій, де виступали просто неба перед бійцями, 
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на звільнених територіях, у військових шпиталях. Багато артистів 

приїжджають на передову без будь-якого посередництва або участі 

концертних організацій. Однак будь-які концертні виступи потребують 

організаційного компонента, тому однією зі структур, що взялася 

організовувати концерти для бійців – стала «Народна філармонія», 

організована народною артисткою України Р. Недашківською, 

заслуженим діячем мистецтв України І. Кириліна, лауреатом 

Міжнародних конкурсів Р. Лоцман. Основним завданням проєкту, який 

стартував 5 квітня 2014 р., стала концертна діяльність під гаслом «Єдина 

країна», яка включає організацію мистецьких акцій «в “проблемних” 

місцях Сходу, Півдня, Півночі України, де знаходяться оборонні військові 

сили; концерти-віче в підтримку Української армії задля підняття 

бойового духу та активності вступу до лав Національної гвардії; у 

відділеннях реабілітації учасників бойових дій, героїв Майдану; 

продовження Всеукраїнського туру від південно-східних до центральних і 

західних областей України з завершенням великого концерту в Києві до 

дня Незалежності» [145]. Активна концертна діяльність артистів у зоні 

воєнних дій демонструє те, що й на сьогоднішній день концерт є 

актуальною та дієвою формою репрезентації музичного мистецтва, яка 

швидко реагує на запити суспільства і є відображенням соціокультурних 

процесів сьогодення. 

У підсумку зазначимо, що вагоме місце у розвитку концертного 

життя України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. відіграє діяльність 

музично-концертних організацій. 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; 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 соціокультурною ситуацією «Укрконцерт» в 1993 р. 

було реформовано і на його основі було утворено кілька державних 

гастрольно-концертних організацій: «Всеукраїнський центр фестивалів і 

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

державний центр культурних ініціатив». Окрім державних, сьогодні в 

Україні працюють численні державні та комунальні концертні організації, 

приватні компанії, продюсерські центри, що займаються концертно-

гастрольною діяльністю. Важливе значення в концертному житті України 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. також мають громадські мистецькі об’єднання 

– Національна спілка композиторів України, Всеукраїнська національна 
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музична спілка, у яку входять ряд мистецьких об’єднань, серед яких – 

Асоціація діячів естрадного мистецтва України (АДЕМ України). 

Починаючи з 1950-х рр. і до сьогодні вагоме місце у концертному 

життя України відіграють провідні музичні заклади освіти – Національна 

музична академія України ім. П. І. Чайковського, Одеська національна 

музична академія ім. А. В. Нежданової, Львівська національна музична 

академія ім. М. В. Лисенка, Харківський національний університет 

мистецтв ім. І. П. Котляревського, Київська муніципальна академія 

музики ім. Р. М. Глієра, Дніпропетровська академія музики 

ім. М. І. Глінки та інші. Серед основних видів концертної діяльності – 

академічні концерти, концерти класів викладачів, звітні концерти відділів 

та освітніх закладів, тематичні та ювілейні концерти. Навчальні функція 

концертів є тісно пов’язаною з концертно-просвітницькою: у концертах 

беруть участь студенти-солісти та навчальні колективи, які не лише 

шліфують свою виконавську майстерність, а й дають можливість 

слухачам долучитися до скарбів світової музики та творів наших 

сучасників. Найкращі колективи ведуть активну концерту діяльність поза 

межами свого освітнього закладу, у тому числі й за кордоном. 

Сучасний етап розвитку концертів характеризується появою та 

поширенням нових форм концертів, що пов’язані із посиленням 

видовищного компонента та синтетичних форм. 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). У концертних 

заходах академічного напряму сьогодні широко використовуються 

аудіовізуальний перформанс, ф’южн-проєкти, 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 концертних осередків, що використовуються як концертні 

майданчики, серед яких назвемо музеї, храми, відкриті сцени. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

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 поза-мистецькі 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, виховання смаків публіки та підтримку інтересу до 

творчості митців; професійні мистецькі заклади освіти, 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 в 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. 
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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 монографії сконцентровано 

увагу на діяльності музичних, концертно-музичних, мистецьких 

громадських організацій та їх ролі в концертному житті України; 

відзначено місце концертної діяльності у роботі професійних освітніх 

закладів; 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. 

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 загальнокультурному просвітництві, то діяльності 

«Українського клубу» та «Просвіти» – у просвітництві національно 

орієнтованому. 

У зв’язку з новими соціокультурними умовами у 1920–1930-х рр. 

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 1920-х рр. у наступне 
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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 1930-х рр., 

привело до стагнації розвитку музичної культури. Протягом 1930–1960-х 

роках в концертній практиці переважали апробовані форми концертів та 

дозволений цензурою музичний репертуар. 

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. 

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 
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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 телебаченні 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. 

Концерт як культурно-мистецька акція є важливою складовою у 

діяльності мистецьких освітніх 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 закладів освіти 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 в освітні заклади виконавців, які часто виконують функції 

майстер-класів. 

Кожен музичний освітній 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 заклади вищої освіти 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. 

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. 
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Нові форми концертів, зокрема аудіовізуальний перформанс, ф’южн-

проєкти, пластично-драматичні композиції, театралізовані тематичні 

концерти, 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 в 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, освітніх закладів; характеристика 

окремих напрямів концертної діяльності у сферах академічної, народної, 

естрадної музики та ін.; питання музичного менеджменту та 

продюсування у концертній діяльності академічного спрямування. 



 134 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Академія музичної еліти України: Історія та сучасність / авт.-

упоряд. А. П. Лащенко та ін. Київ: Музична Україна, 2004. 508 с. 

2. Антонюк О. В. Менеджмент культурно-мистецької сфери // 

Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. 

2011. № 2 (11). С. 104–110. 

3. Архімович Л., Гордійчук М. Лисенко: життя і творчість. Київ: 

Музична Україна, 1992. 253 с. 

4. Асафьев Б. В. Книга о Стравинском. Ленинград: Музыка, 1977. 

279 с. 

5. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. 

Лнинград: Музыка, 1971. 376 с. 

6. Ахмедходжаева Н. М. Теоретические проблемы концертности и 

концертирования в музыкальном искусстве: дисс. … канд. 

искусствоведения: 17. 00. 02. Ташкент, 1985. 199 с. 

7. Бабійчук Р. В. Сторінки трудового життя: автобіографічний 

нарис. Київ: ВВП «Компас», 2005. 52 с. 

8. Бевзо О. По наших хорах // Музика. 1925. №7–8. С. 350–359. 

9. Безгін І. Д. Мистецтво і ринок: нариси. Київ: ВВП Компас, 2005. 

544 с. 

10. Безклубенко С. Д. Мистецтво: терміни та поняття: енциклоп. 

вид.: у 2-х т. Київ: Ін-т культурології АМУ, 2008. Т. 1 (А–Л). 240 с. 

11. Безклубенко С. Д. Розвиток культури в Українській РСР. Київ: 

Політвидав України, 1981. 119 с. 

12. Безклубенко С. Д. Українська культура: погляд крізь віки. 

Історико-теоретичні нариси. Ужгород: Карпати, 2006. 512 с. 

13. Безпалий Л. Музична виставка в Білій-Церкві // Музика. 1925. 

№ 7–8. С. 366. 

14. Белоцерковский О. В. Роль продюсера в российском 

музыкальном академическом искусстве рубежа XX – XXI веков: дисс. … 

канд. искусствоведения: 17.00.09. Саратов, 2010. 219 с. 

15. Бєлявіна Н. Д. Зародження громадських форм музикування в 

умовах абсолютистської Німеччини середини XVIII століття // Актуальні 

проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. 

Вип. Х. Київ: Міленіум, 2003. С. 81–94. 

16. Бєлявіна Н. Д. Італійські професійні та любительські об’єднання 

як осередки концертування у ХVII столітті // Культура і сучасність. № 2. 

Київ: Міленіум, 2012. С. 170–176. 



 135 

17. Бєлявіна Н. Д. Концерти як складова масових громадських свят 

періоду Французької революції // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. 

праць. Київ: Міленіум, 2012. № 21. С. 182–189. 

18. Бєлявіна Н. Д. Концертна діяльність у Великобританії першої 

половини XVIII ст. (на прикладі творчого життя Г. Ф. Генделя у 1710 –

 1759 роках) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої 

культури: зб. наук. праць. Вип. ХІІІ. Киїа: Міленіум, 2004. С. 164–171. 

19. Бєлявіна Н. Д. Концертний менеджмент // Питання музичного 

менеджменту (матеріали для обговорення) / упоряд. Копиця М. Д., 

Котляревський І. А. Київ, 1996. С. 8–24. 

20. Бєлявіна Н. Д. Концертні віртуози як директори-засновники 

французької асоціації громадських концертів «Concert Spiritual» // Вісник 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. 

Київ: Міленіум, 2014. № 1. С. 132–138. 

21. Бєлявіна Н. Д. Концертні осередки при дворах прусських 

королев у першій половині XVIII століття // Вісник Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 3. С. 246–251. 

22. Бєлявіна Н. Д. Концертування як вид творчої діяльності в 

музичному житті Австрії середини XVIII – початку XIX ст. // Вісник 

Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. 

№ 3. Київ: Міленіум, 2005. С. 76–85. 

23. Бєлявіна Н. Д. Ораторіальні сезони Г. Ф. Генделя як форма 

нового типу концертування в Англії першої половини XVIII століття // 

Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Вип. V. Київ: Міленіум, 2004. 

С. 117–124. 

24. Бєлявіна Н. Д. Придворна капела князів Ангальт-Кетена на 

початку ХVIII століття // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та 

культурі України ХХI століття: зб. матеріалів Міжн. наук.-тваорч. конф., 

Одеса, Київ, Варшава, 25–26 квітня 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. С. 105–

108.  

25. Бєлявіна Н. Д. Розвиток концертних елементів у діяльності 

Королівської прусської придворної капели у ХVIII ст. // Художня 

культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: зб. матеріалів 

Міжнарод. наук.-творч. конф., Київ, 20–21 листопада 2018 р. Київ: 

НАКККіМ, 2018. С. 174–176. 

26. Бєлявіна Н. Д. Соціально-правовий статус музикантів кінця 

XVIII – початку XIX ст. (за листами Л. ван Бетховена) // Вісник Державної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2003. № 4. С. 64–72. 

27. Бєлявіна Н. Д. Спільне виконання «Сoncertare» та узгоджене 

звучання «Consonantis» як естетичні коріння поняття «концерт» // 

Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2012. № 1. С. 119–122. 



 136 

28. Бєлявіна Н. Д. Французькі «hôtel particulier» як осередки 

концертування у XVIII ст. // Культурно-мистецька освіта як складова 

художнього простору ХХІ століття: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. 

конф., Одеса, Київ, Варшава, 30 квітня 2014 р. Київ: НАКККіМ, 2014. 

С. 38–41. 

29. Бєляєв І. Реконструкція естради: естрадно-концертна діяльність 

Укрконцерту // Культура і життя. 1983. 11 грудня. С. 6. 

30. Бєляєва М. В., Якименко Н. Д., Муха А. І. Концертне життя // 

Історія української музики: у 6-ти т. Т. 5: 1941–1958. Київ: Наукова думка, 

2004. С. 376–416. 

31. Богуцький Ю. Рік культури в Україні: музичне мистецтво // 

Музика. Київ: Культура, 2003. № 5–6. 

32. Бугаєва О. Архівна спадщина Музичного товариства імені 

М. Д. Леонтовича: монографія; Національна академія наук України; 

Національна бібліотека України імені В. І.Вернадського; наук. ред. 

В. М. Даниленко. Київ: НБУВ, 2011. 388 c. 

33. Бугаєва О. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича як 

об’єкт біографічних досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського. 2004. Вип. 13. С. 92–104. 

34. Бугаєва О. Українська та зарубіжна газетна періодика про 

діяльність Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича // Київська 

старовина. 2007. № 1. С. 27–40. 

35. Булат Т. П. Концертна діяльність // Історія української музики: у 

6-ти т. Т. 2  Друга половина ХІХ ст. Київ: Наук. думка, 1989. С. 346–379. 

36. Бурдейна-Публіка Т. Філармонічні товариства у 

соціокультурному житті України другої половини XIX – першої половини 

XX століття // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка та Національної 

музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство / 

редкол.: Б. О. Водяний, С. Й. Грица, А. І. Іваницький та ін. Тернопіль; 

Київ: ТНПУ, 2009. Вип. 1 (20). С. 89–94. 

37. Бурдейна-Публіка Т. В. Становлення і розвиток професійних 

форм музичного життя Вінниччини як складової культури Подільського 

краю: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Львів, 2009. 

20 с. 

38. В. Т. 2-ой ученический вечер музыкально-драматической школы 

Н. В. Лысенка // В мире искусств. 1908. № 22–23. С. 23–24. 

39. Велле Г. Концертно-гастрольна справа // Музика масам. 1928. 

№ 1. С. 23. 

40. Вергеліс О. МКТ створить казенне підприємство 

«Укрдержконцерт» // Дзеркало тижня. 2010. 10 квітня. № 14. 



 137 

41. Веревкина Ю. В. Академическая музыка в непривычных 

условиях (систематика концертных форм) // Южно-Российский 

музыкальный альманах. 2012. № 1. С. 42–47. 

42. Волков С. М. Інституалізовані соціокультурні системи: 

регіональна специфіка та динаміка. Київ: Інститут культурології НАМ 

України, 2010. 248 с. 

43. Воля Я. Вшанування пам’яті Лисенка // Музика масам. 1928. 

№ 1. С. 14. 

44. Галушко М. Накануне «Двух дней и двух ночей» // Вечерняя 

Одесса. 2005. 21 апреля. 

45. Гарат Р. М. Діяльність товариства «Просвіта» в Галичині (1868–

1921 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07. 00. 01. Чернівці, 2004. 17 с. 

46. Гедз В. Джерела до вивчення культурного життя в окупованому 

Києві (1941–1943 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії 

та методики: зб. наук. пр. 2007. Вип. 15. С. 181–204. 

47. Глібовицький І. С. Музичне життя Буковини XIX – початку XX 

століття як прояв полікультурного середовища: автореф. дис. … канд. 

мистецтвознавства: 26.00.01. Івано-Франківськ, 2010. 20 с. 

48. Гр. В. Методи нашої роботи та їх наслідки // Музика. 1924. 

№ 10–12. С. 231–233. 

49. Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки. URL: 

https://dk.dp.ua/ (дата доступу: 25.02.2021). 

50. Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки (1898–2008) 

[нариси] / під заг. ред. Т. Медведнікової. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 

2008. 208 с. 

51. Довженко В. Д. Нариси з історії української радянської музики. 

Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної 

літератури УРСР, 1957. Ч. І.  237 с. 

52. Долгіх М. Концертно-гастрольне життя Єлисаветградщини 

першої третини ХХ ст. // Музична україністика: сучасний вимір: зб. наук. 

праць пам’яті А. Мухи. Київ, 2009. Вип. 3. С. 308–319. 

53. Дорохова Е. А. Этнографические концерты Фольклорной 

комиссии (1966–2000 годы) // Бремя развлечений: Otium в Европе. XVIII – 

XX вв. / отв. ред. Е. В. Дуков. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2006. 

С. 297–315. 

54. Дуков Е. Музыкальный рынок России: концерт окончен? URL: 

https://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1386582/ (дата доступу: 

05.01.2021). 

55. Дуков Е. Открытое письмо друзьям и коллегам. URL: 

http://os.colta.ru/music_classic/projects/155/details/15796/?expand=yes#expan

d (дата доступу: 05.01.2021). 

http://dk.dp.ua/
http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1386582/
http://os.colta.ru/music_classic/projects/155/details


 138 

56. Дуков Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры. 

Москва: Классика – ХХІ, 2003. 286 с. 

57. Дуков Е. В. Концертная деятельность как социальная практика в 

истории европейской культуры: дисс. … д-ра философ. наук: 24. 00. 01. 

Москва, 1999. 339 с. 

58. Дуков Е. В. Концертные коллективы в условиях новой 

экономики // Справочник руководителя учреждения культуры. 2009. № 9. 

С. 71–75. 

59. Дуков Е. В. Новые размышления о публике // Телескоп. 2012. 

№ 3. С. 31–35. 

60. Дуков Е. В. Становление концертного рынка // Культура России. 

2000-е годы: сб. ст. / Гос. ин-т искусствознания. Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2012. С. 476–492. 

61. Дуков Е. В., Жидков B. C., Осокин Ю. В., Хренов Н. А. 

Введение в социологию искусства: учебное пособие для гуманитарных 

вузов. Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. 256 с. 

62. Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ – 

початку ХХІ століття: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. 487 с. 

63. Дутчак В. Методико-педагогічні засади Гната Хоткевича та їх 

розвиток у кобзарському мистецтві зарубіжжя // Мистецтвознавчі 

записки: зб. наук. праць. Київ, 2001. Вип. 1. С. 193–203. 

64. Журкова Д. А. Классическая музика в современной массовой 

культуре России: автореф. дисс. … канд. культурологии: 24.00.01. Москва, 

2012. 32 с. 

65. Завгородний І. Київконцерт: кроки перші, тернисті // Вечірній 

Київ. 1988. 7 січня. 

66. Закон України «Про гастрольні заходи України» URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1115-15 (дата доступу: 06.02.2021). 

67. Зинькевич Е. Организация и деятельность Киевского отделения 

РМО // Русское Музыкальное Общество. 1859–1917. История отделений. 

Москва: Языки славянской культуры, 2012. – С. 31–63. 

68. Зинькевич Е. С. Концерт и парк на крутояре… Киев 

музыкальный XIX – начала ХХ века. Київ: Дух і літера, 2003. 316 с. 

69. Зирін О. А. Вплив актуальних змін у законодавстві України в 

гуманітарній сфері на вітчизняні продюсерські стратегії // Діяльність 

продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, 

концепції, перспективи: зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конф., Київ, 15-

16 грудня 2011 р. Київ: НАКККіМ, 2012. С. 25–30. 

70. Ігнатова Л. П. Тенденції розвитку музичної культури Волині 

наприкінці ХХ – початку XXI століття: дис. … канд. мистецтвознавства: 

17.00.01. Київ, 2006. 236 с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1115-15


 139 

71. Історія української радянської музики: музична культура 

Радянської України [Л. Б. Архімович, Н. І. Грицюк, Л. М. Грисенко та 

ін.].– Київ: Музична Україна, 1990. 296 с. 

72. Каган М. С. Морфология искусства: историко-теоретическое 

исследование внутреннего строения мира искусств. Ленинград: 

Искусство, 1972. Ч. I, II, III. 440 с. 

73. Каган М. С. Художественная культура как система // Системный 

подход и гуманитарное знание. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 

1991. С. 240–260. 

74. Каневцов А. Юбилейные торжества Киевского отделения 

императорского русского музыкального общества и консерватории // 

Киевлянин. 1913. № 307. 7 ноября. 

75. Капустин Ю. Массовые средства распространения музыки и 

некоторые проблемы современного исполнительства // Вопросы теории и 

эстетики музыки. Вып. 9. Ленинград: Изд-во ЛГИТМИК, 1969. С. 3–17. 

76. Капустин Ю. Музыкант и публика. Ленинград: Знание, 1976. 

39 с. 

77. Капустин Ю. Музыкант-исполнитель и публика 

(Социологические проблемы современной концертной жизни). Лнинград: 

Музыка, 1985. 160 с. 

78. Карась Г. Концертне турне Соломії Крушельницької містами 

США у 1928 р. (за матеріалами газети «Свобода») // Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. 

Мистецтвознавство. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. № 3. 

С. 3–7. 

79. Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому 

часопросторі ХХ століття: монографія. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. 

1164 с. 

80. Киев. Энциклопедический справочник / дод ред. 

А. В. Кудрицкого. Киев: Главная редакция Украинской Советской 

Энциклопедии, 1982. 703 с. 

81. Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра. URL: 

https://glieracademy.org/ (дата доступу: 25.02.2021). 

82. Клин В. Л., Мазепа Л. З. Концертно-музичне життя // Історія 

української музики: у 6-ти т. Т. 3: Кінець ХІХ – початок ХХ ст. Київ: 

Наук. думка, 1990. С. 314–338. 

83. Клитин С. С. Искусство эстрады ХІХ–ХХ века. Санкт-

Петербург: СПбГАТИ, 2005. 47 с. 

84. Клитин С. С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики. 

Ленинград: Искусство, 1987. 192 с. 



 140 

85. Ковшарь И. Ф. Проблемы истории и теории массовых 

музыкальных представлений Нового времени: дисс. … д-ра 

искусствоведения: 17. 00. 02. Москва, 2003. 272 с. 

86. Концерт // Большая советская энциклопедия. Т. 22. Москва: 

Государственое научное издательство «Большая советская энциклопедия», 

1953. С. 505. 

87. Кривицкая Е. Д. Концертная жизнь: интеграция в мировое 

культурное пространство // Культура России. 2000-е годы: сб. ст. / Гос. ин-

т искусствознания. Санкт-Петербург: Алетейя, 2012. С. 467–475. 

88. Круковський О. Навіщо потрібен Укрконцерт // Культура і 

життя. 1987. 15 березня. С. 6. 

89. Кузик В. Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Леонтовича // 

Українська музична енциклопедія. Т. 1. С. 419–420. 

90. Кузик В. З історії утворення Музичного Товариства імені 

М. Д. Леонтовича // Український музичний архів. Київ: Центрмузінформ, 

1999. Вип. 2. С. 6–39. 

91. Кузьмін М. І. Забуті сторінки музичного життя Києва. Київ: 

Музична Україна, 1972. 225 с. 

92. Лащенко С. Наблюдения и заметки к истории исполнительского 

искусства и концертной жизни России 1880-х – 1890-х годов // Правда 

фантастики і фантастика правди. Харькв, 2010. С. 183–192. 

93. Левко В. Дитячі та молодіжні фестивалі-конкурси як чинник 

розвитку концерного життя в Україні // Мистецька освіта і культура 

України XXI століття: євроінтеграційний вектор: матеріали Міжн. наук.-

творч. конф. Київ: НАКККіМ, 2016. С. 147–150. 

94. Левко В. Концертні виступи естрадних вокалістів як складова 

навчального процесу в мистецьких вишах // Культурні та мистецькі студії 

ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали Міжн. 

симпозіуму, присвяченого 50-річчю НАКККіМ, 06 червня 2019 р., м. Київ 

/ В. Г. Чернець (голова редкол.) та ін. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 201–202. 

95. Левко В. И. Концерт как составляющая фестивалей 

академической музыки в современной Украине // Альманах современной 

науки и образования. Вып. 8 (86). Тамбов : Грамота, 2014. С. 105–108. 

96. Левко В. І. Актуальні тенденції концертного життя України 

кінця ХХ – початку ХХI століття // Культура і сучасність. 2016. № 1. 

С. 98–104. 

97. Левко В. І. Використання українського народного 

інструментарію в сучасному концерті // Український народний музичний 

інструментарій: історія, теорія і методи дослідження: зб. матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції] / упорядники: Горенко 

Л. І., Черкаський Л. М. Київ: ДАКККіМ, 2009. С. 127–131. 



 141 

98. Левко В. І. Гала-концерт як підсумкова акція дитячо-юнацьких 

творчих конкурсів // Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, 

культурологічні, соціальні виміри: зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. Київ: НАКККіМ, 2012. С. 368–371. 

99. Левко В. І. Дихотомія індивідуального і колективного у 

сольному та ансамблевому естрадному вокальному виконавстві // АРТ- 

платФорма: науковий альманах. Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2020. 

Вип. 1. С. 367–380. 

100. Левко В. І. Діяльність музично-концертних організацій в Україні 

у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття // Культура і сучасність: 

альманах. Київ: Міленіум, 2013. № 1. С. 190–194. 

101. Левко В. І. Концерт як форма репрезентації музики у 

соціокультурній системі Західної Європи: етапи становлення // Актуальні 

проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. 

2016. Вип. 36. С. 216–224. 

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

України ХХ – початку ХХІ століття: дис. ... канд. мистецтвознавства: 

26.00.01. Київ, 2015. 256 с. 

103. Левко В. І. Концертна діяльність мистецьких навчальних 

закладів як складова культурно-мистецького життя України кінця ХХ – 

початку ХХI століття // Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та 

культурі України ХХI століття: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., 

Одеса, Київ, Варшава, 25–26 квітня 2017 р. Київ: НАКККіМ, 2017. C. 78–

81. 

104. Левко В. І. Концертна діяльність як головна складова 

функціонування Творчої спілки Асоціації діячів естрадного мистецтва 

України // Естрадне та джазове мистецтво в контексті сучасної освіти: зб. 

матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: 

НАКККіМ, 2013. С. 49–51. 

105. Левко В. І. Організація концертів як важлива складова 

діяльності «Українського клубу» // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. 

праць. Вип. 22. Київ: Міленіум, 2012. С. 295–302. 

106. Левко В. І. Організація концертів як один з видів діяльності 

Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леонтовича // 

Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Вип. 18. Київ: Міленіум, 2010. 

С. 97–104. 

107. Левко В. І. Роль мистецьких навчальних закладів у організації 

концертної діяльності (ХХ ст.) // Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури: зб. наук. праць. Вип. XXVII. Київ: 

Міленіум, 2011. С. 345–353. 

108. Лисенко М. В. Листи / авт.-упоряд. Р. М. Скорульська. Київ: 

Музична Україна, 2004. 680 с. 



 142 

109. Лисенко М. В. Листи / упоряд., приміт. та коментарі О. Лисенко, 

за ред. Л. Кауфман. Київ: Мистецтво, 1964. 533 с. 

110. Лисенко О. М. В. Лисенко. Спогади сина. Київ: Мистецтво, 

1966. 360 с. 

111. Листи Леоніда Жебуньова до Євгена Чикаленка. 1907–1919 

роки: монографія / упоряд. І. Старовойтенко. Київ: Ін-т української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 

2005. 252 с. 

112. Литвин К. З. Развитие социалистической культуры Украинской 

ССР в послевоенный период (1945–1962). Київ, 1963. 53 с. 

113. Литвиненко А. І. Музична культура Полтавщини XIX – початку 

XX століття в аспектах регіонального джерелознавства: автореф. дис. … 

мистецтвознавства: 17.00.01. Київ, 2006. 20 с. 

114. Ліва Н. В. Рок-культура як явище романтичної традиції: 

автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 26. 00. 01. Київ, 2012. 16 с. 

115. Лісняк І. Використання медіатехнологій у презентації 

концертних програм: між шоу та академізмом // Часопис Національної 

музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2020. № 2-3 (47-48). 

С. 80–94. 

116. Лобачова Т. І. Музично-історичні демонстрації 

Г. М. Беклемішева // Українське музикознавство: республіканський 

міжвідомчий науково-методичний збірник. Київ: Музична Україна, 1990. 

Вип. 25. С. 59–71. 

117. Ляшенко Т. В. Концертно-виконавська діяльність 

Імператорського російського музичного товариства на Чернігівщині на 

початку ХХ століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: 

зб. наук. праць; за заг. ред. академіка АПН України М. Б. Євтуха, укладач 

О. В. Михайличенко. № 23. Київ: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. 

С. 198–202. 

118. Ляшенко Т. В. Музична діяльність громадсько-культурних 

товариств Чернігівщини в контексті української музичної культури 

першої третини XX століття: дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.01. 

Київ, 2006. 196 с. 

119. Ляшенко Т. В. Товариство «Просвіта» і музично-театральна 

культура Чернігівщини початку ХХ століття // Теоретичні питання 

культури, освіти та виховання: зб. наук. праць; за заг. ред. академіка АПН 

України М. Б. Євтуха, укладач О. В. Михайличенко. № 24. Ч. 2. Київ: 

Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2003. С. 76–80. 

120. Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. 

URL: https://lnma.edu.ua/ (дата доступу: 25.02.2021). 

121. М. Відкриття Білоцерківської Філії Музичного Т-ва ім. 

Леонтовича // Музика. 1925. № 9–10. С. 365. 



 143 

122. Мазуро О. Е. Тенденции и проблемы организации концертного 

дела и концертно-зрелищного обслуживания населения в современных 

условиях (По материалам белорусской и российской печати). Минск; 

Москва, 2008. URL: http://old.nlb.by/press/upload/852.pdf (дата доступу: 

25.10.2014). 

123. Макаров А. Н. Малая энциклопедия Киевской старины. Київ: 

Довіра, 2002. 558 с. 

124. Мартынов В. И. Зона Opus Posth, или Рождение новой 

реальности. Москва: Классика-XXI, 2011. 288 с. 

125. Мельник Л. Музична журналістика: теорія, історія, стратегії. На 

прикладах із щоденної преси Львова від початків до сьогодення: 

монографія. Львів: ЗУКЦ, 2013. 383 с. 

126. Мельник Л. О. Музична журналістика: теорія, історія, стратегії 

(на прикладах із щоденної преси Львова від початків до сьогодення: 

автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2014. 36 с. 

127. Мельник М. Концерт як особлива форма естрадного мистецтва // 

Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Київ: Міленіум, 2006. Вип. 9. 

С. 167–174. 

128. Мельник М. М. Театралізований тематичний концерт як 

синтетичний жанр сценічних мистецтв: автореф. дис. … канд. 

мистецтвознавства: 26. 00. 01. Київ, 2009. 20 с. 

129. Миклашевский И. 4-й симфонический концерт // В мире 

искусств. 1908. № 2–3. С. 39. 

130. Миклашевский И. Очерк деятельности Киевского отделения 

Императорского русского музыкального общества (1863–1913). Киев: 

Лито – Типография «С. В. Кульженко», 1913. 240 с. 

131. Микола Лисенко у спогадах сучасників: у 2 т. / редкол.: 

А. П. Лащенко (голова) та ін. Київ: Музична Україна, 2003 Т. І. 344 с. 

132. Микуланинець Л. М. Етнокультурні виміри становлення та 

розвитку професійного музичного мистецтва Закарпаття другої половині 

ХХ століття: монографія. Ужгород: Карпати, 2012. 212 с. 

133. Минко Я. Укрконцерт почил в бозе. Что дальше? // Зеркало 

недели. 1995. № 8 (21) февраля – 4 марта. 

134. Миронова О. Концертно-музичне життя Стрия і Стрийщини на 

початку ХХ століття // Молодь і ринок. 2006. № 3 (18). С. 70–74. 

135. Миронова О. М. Музично-культурне життя міста Стрия у 1900–

1939 рр. (на прикладі хорового товариства «Боян» та Польського 

Співочого Товариства «Гендзьба»): наукове видання, рекомендоване до 

друку Вченою радою ЛДМА ім. М. В. Лисенка. Львів, 2007. 48 с. 

136. Мистецтво України: Біографічний довідник / упорядники: 

А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За редакцією А. В. Кудрицького. 

Київ: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. 700 с. 

http://old.nlb.by/press/upload/852.pdf


 144 

137. Мистецький центр «Шоколадний будинок». URL: 

https://knag.museum/filiya-mistetskij-tsentr-shokoladnij-budinok/ (дата 

доступу: 20.03.2021). 

138. Михайличенко О. В. Музично-педагогічна діяльність 

українських композиторів і виконавців другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття: історичні нариси. Суми: Видавничо-виробниче підприємство 

«Мрія-1», 2005. 102 с. 

139. Мітлицька В. А. Музичне життя Катеринославщини середини 

ХІХ – початку ХХ століть: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 

17.00.01. Харків, 2000. 20 с. 

140. Мойтон. Концерты Р. Буллериана // В мире искусств. 1907. № 7–

8. С. 17. 

141. Музей театрального, музичного та кіномистецтва України URL: 

http://www.tmf-museum.kiev.ua (дата доступу: 23.04.2021). 

142. Мустафаєв Ф. М. Концертно-гастрольна діяльність під час 

бойових дій // Мистецтвознавчі записки. 2019. Вип. 35. С. 263–267. 

143. Муха А. Композитори України та української діаспори. Київ: 

Музична Україна, 2004. 352 с. 

144. Муха А. Національна спілка композиторів України (історико-

аналітичний нарис. URL: https://composersukraine.org/index.php?id=115 

(дата доступу: 22.03.2021). 

145. Народна філармонія. URL: https://www.fph.org.ua/ (дата доступу: 

20.03.2021). 

146. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. 

URL: https://knmau.com.ua/ (дата доступу: 24.02.2021). 

147. Огляд музичного життя // Музика. 1923. № 6–7. С. 40–41. 

148. Одеська консерваторія. Славні імена, нові сторінки / Одеська 

державна консерваторія ім. А. В. Нежданової; ред. М. Л. Огренич, 

О. М. Маркова, Л. Гінзбург, А. Станко та ін. Одеса: ООО Гранд-Одеса, 

1998. 336 с. 

149. Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової. 

URL: https://odma.edu.ua/ (дата доступу: 24.02.2021). 

150. Орфей. Музыкальная жизнь Киева // В мире искусств. 1909. 

№ 10–12. С. 45–46. 

151. Орфей. Музыкальные итоги сезона // В мире искусств. 1910. 

№ 1–3. С. 48–49. 

152. Пархоменко Л. О. Кирило Стеценко. Київ: Музична Україна, 

2009. 389 с. 

153. Полтавщина: Енциклопедичний довідник / за ред. 

А. В. Кудрицького. Київ: УЕ, 1992. 1024 с. 

154. Польт-Луценко Т. М., Зосім О. Л., Сікорська Н. В. Schola 

сantorum Basiliensis в гостях у Національної музичної академії України // 

http://composersukraine.org/index.php?id=115
http://knmau.com.ua/
http://odma.edu.ua/


 145 

Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 

№ 3. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. С. 31–38. 

155. Пора повышать «планку нашей эстрады» // Сегодня. 2004. 

№ 11 (1655). 19 января. 

156. Посвістак О. Товариство ім. М. Леонтовича в контексті історії 

Поділля 20-30-х рр. ХХ століття // Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського державного університету. Серія педагогічна. Кам’янець-

Подільський: ПП «Мошак М. І», 2007. Вип. ХІV. С. 114–116. 

157. Проблемы менеджмента в сфере академической музики: сб. ст. 

Москва: Издательство «Композитор», 2010. 192 с. 

158. Ржевська М. Авторський концерт у сучасному 

соціокультурному просторі (на прикладі концертів із творів Г. Ляшенка) // 

Науковий вісник Національної музичної академії України імені 

П. І. Чайковського. Вип. 75: Композитор і сучасне соціокультурне 

середовище: зб. ст. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2009. С. 47–56. 

159. Ржевська М. До питання формування нової концепції 

українського музично-культурного процесу ХХ ст. // Мистецькі 

обрії’2000; Академія мистецтв України. Київ: КНВПМ «СИМВОЛ-Т», 

2002. С.  64–71. 

160. Ржевська М. Ю. Борис Яновський і Михайло Врубель: на 

перетині творчих шляхів // Українське музикознавство. Вип. 31. Київ, 

2002. С. 170–179. 

161. Ржевська М. Ю. До історії діяльності Музичного Товариства 

ім. Леонтовича // Актуальні проблеми історії, теорії та практики 

художньої культури. Вип. IV–V. Ч. 1. Київ, 2000. С. 210–219. 

162. Ржевська М. Ю. Друга половина 20-х – початок 30-х років 

ХХ ст. як перехідний етап в історії української музичної культури // 

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 

Вип. VI. Ч. І. Київ, 2001. С. 154–163. 

163. Ржевська М. Ю. Журнал «В мире искусств» у художньому 

контексті епохи // Наукові записки Тернопільського державного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Мистецтвознавство. 2001. № 1 (6). С. 9–15. 

164. Ржевська М. Ю. Камерні твори Бориса Яновського в курсі 

«Історія української музики» // Проблеми музичної освіти: зб. наук. праць. 

Київ, 2003. С. 248–255. 

165. Ржевська М. Ю. Музика Наддніпрянської України першої 

третини ХХ століття у взаємодії та перетвореннях соціокультурних 

дискурсів: дис. … д-ра мистецтвознавства: 17. 00. 03. Київ, 2006. 378 с. 

166. Ржевська М. Ю. Музичні громадські організації 20-х років ХХ 

століття: діалоги чи протистояння? // Мистецькі обрії'2004: Альманах: 

наук.-теор. праці та публіцистика. Київ: ВВП "Компас", 2005. С. 143–151. 



 146 

167. Ржевська М. Ю. На зламі часів. Музика Наддніпрянської 

України першої третини ХХ століття у соціокультурному контексті епохи: 

монографія. Київ: Автограф, 2005. 352 с. 

168. Ржевська М. Ю. Періодизація українського музично-

культурного процесу ХХ століття як проблема динаміки культури // 

Українське музикознавство. Вип. 29. Київ, 2000. С. 94–102. 

169. Ржевська М. Ю. Творчість Бориса Яновського та провідні 

художні тенденції часу // Мистецтвознавчі записки. Вип. 1. Київ, 2001. 

С. 78–87. 

170. Рибалко Т. О. Діяльність Миколаївського відділення 

Імператорського російського музичного товариства у контексті 

культурного розвитку півдня України // Мистецтвознавчі записки: зб. 

наук. праць. Київ: Міленіум, 2011. Вип. 20. С. 233–240. 

171. Різник О. О. Діяльність державних концертних організацій і 

професійних творчих колективів України у 2011–2012 роках (за 

матеріалами державної статистики) // Діяльність продюсера в культурно-

мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії: зб. наук. праць. 

Київ: НАКККіМ, 2014. С. 30–52. 

172. Різник О. О. Проблеми державної підтримки академічних 

напрямків музичної культури та академічної музичної освіти. URL: 

http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2003_4.php (дата доступу: 25.10.2014). 

173. РМО. 1859–1917. История отделений / автор идеи и редактор-

составитель О. Р. Глушкова. Москва: Языки славянской культуры, 2012. 

536 с. 

174. Романчишин В. Г. Концертна діяльність як соціокультурна 

практика: до проблеми організації // Мистецтвознавчі записки. 2018. Вип. 

33. С.243–250 

175. Романюк Л. Б. Музичне життя Станіславова другої половини 

XIX ст.: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.01. Львів, 2007. 

19 с. 

176. Росул Т. І. Музичне життя Закарпаття 20–30-х років XX 

століття: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2003. 

20 с. 

177. Савельева Н. Л. Музыкальное просветительство в деятельности 

концертно-филармонических организаций: автореф. дисс. … канд. 

искусствоведения: 17. 00. 09. Саратов, 2013. 28 с. 

178. Семенко Л. І. Краєзнавча діяльність музичного товариства імені 

Леонтовича на Поділлі у 1920-х рр. // Історія України. Маловідомі імена, 

події, факти. Київ, 2006. Вип. 33. С. 30–46. 

179. Сергеева О. Одесский литературно-артистический клуб: пути 

развития музыкальной деятельности // Музичне мистецтво і культура: 

http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2003_4.php


 147 

Науковий вісник ОДМА імені А. В. Нежданової: зб. наук. статей / гол. 

ред. О. В. Сокол. Одеса: Друкарський дім, 2009. Вип. 10. С. 190–201. 

180. Сергеева О. Одесское литературно-артистическое общество: 

возникновение и функционирование // Проблеми взаємодії мистецтва, 

педагогіки та теорії і практики освіти: зб. наук. праць / ред.-упоряд. 

Л. В. Шаповалова. Харків: ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2009. Вип. 25. 

С. 46–58. 

181. Скидан Д. Концертна діяльність як чинник крос-культурной 

комунікації // Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-

практичне партнерство: матеріали Міжн. симпозіуму, присвяченого 50-

річчю НАКККіМ, 06 червня 2019 р., м. Київ / В. Г. Чернець (голова 

редкол.) та ін. Київ: НАКККіМ, 2019. С. 261. 

182. Сокальський П. П. Вибрані статті та рецензії / упорядкування, 

вступ. стаття та примітки Р. Кулик. Київ: Музична Україна, 1977. 173 с. 

183. Сохор А. Н. Вопросы социологии и эстетики музыкию Вып. 3. 

Ленинград: Советский композитор, 1983. 304 с. 

184. Сохор А. Н. Социология и музыкальная культура. Москва: 

Советский композитор, 1975. 202 с. 

185. Стебельська О. Концертне життя Тернопільщини другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: 

Мистецтвознавство. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. Вип. 2. С. 

108–144. 

186. Стебельська О. С. Музичне життя Тернопільщини другої 

половини XX – початку XXI століття: регіональні мистецько-освітні 

аспекти: дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Київ, 2012. 225 с. 

187. Степанова Л. П. Продюсерство в контексті концертного життя 

українського провінційного міста // Діяльність продюсера в культурно-

мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії: зб. наук. праць. 

Київ: НАКККіМ, 2014. С. 151–154. 

188. Сюта Б. Концерт // Українська музична енциклопедія. Т. 2. 

С. 535–537. 

189. Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів / упоряд. 

А. Г. Адаменко, М. П. Візир, І. Д. Лисоченко, Й. В. Шубинський. Київ: 

Наукова думка, 1966. 492 с. 

190. Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». 

URL: http://www.estrada.org.ua/ (дата доступу: 21.03.2021). 

191. Тормахова В. Характерні риси української поп-музики кінця ХХ 

– початку ХХІ століть // Університетська кафедра: альманах. № 3/2014. 

Київ: КНЕУ, 2014. С. 165–172. 

http://www.estrada.org.ua/


 148 

192. Федорова И. Метаморфозы современного концертного 

выступления // Київське музикознавство. Культурологія та 

мистецтвознавство. К, 2012. Вип. 44. С. 207–210. 

193. Фомин В. Социологические формы осознания музыкальной 

жизни и культуры в музыкознании 20-х годов // Музыкальное искусство и 

наука. Москва, 1978. Вып. 3. С. 191–214. 

194. Фомин В. П. Музыкальная жизнь как проблема теоретического 

музыкознания: дисс. … д-ра искусствоведения: 17. 00. 02. Москва, 1975 

196 с. 

195. Фрідрік Я. О. Концертно-просвітницька діяльність 

Дніпропетровської філармонії (60-ті роки ХХ ст.) // Вісник Державної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Київ: 

Міленіум, 2008. № 1. С. 93–97. 

196. Харківський державний університет мистецтв 

ім. І. П. Котляревського. Pro Domo Mea: Нариси. До 90-річчя з дня 

заснування Харківського державного університету мистецтв імені 

І. П. Котляревського / ред. Т. Б. Вєркіна, Г. А. Абаджян, Г. Я. Ботунова та 

ін. Харків: Харківський державний університет мистецтв 

ім. І. П. Котляревського, 2007. 336 с. 

197. Харківський національний університет мистецтв 

ім. І. П. Котляревського. URL: http://www. num.kharkiov.ua/ (дата доступу: 

24.02.2021). 

198. Харченко О. Духовний концерт як явище культури: історична 

ґенеза та культурологічне обґрунтування // Київське музикознавство. 

Культурологія та мистецтвознавство. Київ, 2013. Вип. 47. С. 9–22. 

199. Хренов Н. А. Культурологический аспект изучения публики как 

коммуникативной общности: автореф. дисс. … д-ра филос. наук: 17.00.08. 

Москва, 1992. 65 с. 

200. Хроника // В мире искусств. 1907. № 6. 15 апреля. С. 29. 

201. Хроніка // Музика масам. 1928. № 2. С. 28. 

202. Хроніка // Музика масам. 1928. № 3–4. С. 20. 

203. Хроніка мистецького життя. Дописи // Музика. 1923. № 8–9. 

С. 36–37. 

204. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 

України. URL: https://csamm.archives.gov.ua/ (дата доступу: 20.03.2021). 

205. Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического 

исследования. Москва: Музыка, 1972. 204 с. 

206. Чембержі М. Ранкові роздуми про вічне: монографія. Київ: 

Автограф, 2010. 160 с. 

207. Черепанин М. В. Музична культура Галичини (друга половина 

ХІХ – перша половина ХХ ст.): монографія. Київ: Вежа, 1997. 328 с. 



 149 

208. Чикаленко Є. Х. Щоденник (1907–1917). Київ: Темпора, 2004. Т. 

1. 428 с. 

209. Чикаленко Є. Х. Щоденник (1918–1919). Київ: Темпора, 2004. Т. 

2. 463 с. 

210. Чібалашвілі А. О. Фестивалі сучасної музики в Україні та їх 

вплив на явище художнього синтезу в творчості сучасних українських 

композиторів // Культура і сучасність: альманах. Київ: Міленіум, 2011. 

№ 2. С. 258–263. 

211. Шабалтіна С. М., Гадецька А. М. Київська клавесинна школа в 

історико-культурному контексті // Часопис Національної музичної 

академії України імені П. І. Чайковського. № 3. Київ: НМАУ ім. П. І. 

Чайковського, 2010. С. 24–30. 

212. Шайда В. Концертно-гастрольна діяльність як форма 

міжнародного співробітництва в музичному мистецтві // Культурні та 

мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали 

Міжн. симпозіуму, присвяченого 50-річчю НАКККіМ, 06 червня 2019 р., 

м. Київ / В. Г. Чернець (голова редкол.) та ін. Київ: НАКККіМ, 2019. 

С. 281–282. 

213. Шамаева К. И. Концертная жизнь Киева 1919 – 1932 годов // Из 

прошлого советской музыкальной культуры. Вып. 3. Москва: Советский 

композитор, 1982. С. 89–154. 

214. Шамаєва К. Концертне життя Києва в перші пореволюційні роки 

// Українське музикознавство. Вип. 8. Київ, 1973. С. 35–45. 

215. Шамаєва К. І. З концертного життя Київської консерваторії (20–

30 роки) // Українське музикознавство. Республіканський міжвідомчий 

збірник. Вип. 25. Київ: Музична Україна, 1990. С. 40–48. 

216. Шамаєва К. І. Концертна діяльність піаністів у Києві в двадцяті 

роки ХХ сторіччя // Науково-методичні записки. Питання фортепіанної 

музики. Київ: Мистецтво, 1964. Т. ІІ. С. 32–37. 

217. Шарварко Б. Концертні жнива // Музика. 1973. № 6. С. 22. 

218. Шевчук О. Імператорське російське музичне товариство // 

Українська музична енциклопедія. Т. 2. С. 199–203. 

219. Шевчук О. Історичні концерти // Українська музична 

енциклопедія. Т. 2. С. 256–257. 

220. Шевчук О. Київське літературно-артистичне товариство // 

Українська музична енциклопедія. Т. 2. С. 384–385. 

221. Шевчук О. В., Якименко Н. Д. Концертне життя // Історія 

української музики: у 6-ти т. Т. 4: 1917–1941. Київ: Наук. думка, 1992. 

С. 428–456. 

222. Шеремета І. Примхи долі Олександра Смотрича 

(Флоринського), або Трохи про українську музичну критику часів 



 150 

німецької окупації // Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. Чис. 

№ 3 (63). Київ, 2018. С. 73–81. 

223. Шеффер Т. Концертне життя // Історія української музики: у 6-

ти т. Т. 1: Від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Київ: Наук. думка, 

1989. С. 352–364. 

224. Шиманський П. Й. Музичне життя Волині 20 – 30-х років 

ХХ століття: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 

1999. 16 с. 

225. Ю. С. День музики в Чернігові // Музика масам. 1928. № 1. 

С. 14. 

226. Юрмас Я. Концерти у Києві // Музика. 1925. № 2. С. 366–368. 

227. Я. Литературно-художественные пятницы // В мире искусств. 

1908. № 22–23. С. 35. 

228. Яворський Е. Н. Зоряний шлях національної філармонії України: 

Історія. Минуле. Сучасне. Київ: Музична Україна, 2003. 160 с. 

229. Якимчук О. М. Становлення музичного життя Луганщини 

першої половини XX століття: виконавство, театрально-концертна 

діяльність, педагогічні школи: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 

17.00.03. Харків, 2010. 19 с. 

230. Ямпольський И. М. Концерт // Музыкальная энциклопедия / гл. 

ред. Ю. В. Келдыш. Москва: Советская энциклопедия, 1974. Т. 2. С. 926–

928. 

231. Ян І. М. Особливості розвитку видів і форм концертного життя 

Харкова 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. // Культура і сучасність: альманах. 

Київ: Міленіум, 2009. № 2. С. 178–183. 

232. Bulat T., Filonenko T. The world of Mykola Lysenko. Ethnic 

identity, music, and politics in nineteenth and early twentieth century Ukraine. 

Canada: Ukraine Millenium Foundation. 431 p. 

233. N. Киевское общество литературы искусств // В мире искусств. 

1909. № 2–3. С. 49. 

234. Snedingkland. Концерты // В мире искусств. 1907. № 5. С. 25. 

235. XXI Міжнародний форум «Музика молодих–2011». URL: 

http://composersukraine.org/index.php?id=2447 (дата доступу: 22.01.2021). 

236. Yakovlev, O., Levko, V. Academization Forms of Popular Music // 

Journal of History Culture and Art Research. 2020. № 9 (3). Р. 139–146. 
 

Архівні джерела 

 

237. Афіші та програми концертів // Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського. Фонд Б. Яновського. 

238. Б [ ] С [ ] [ ]. Київське співоче об’єднання капела «РУХ». 

[1924 р.] [Київ]. Рукопис з правкою Ю. Масютина // Національна 

http://composersukraine.org/index.php?id=2447


 151 

бібліотека України імені В. І. Вернадського. Ф. 50. Всеукраїнське музичне 

товариство імені М. Д. Леонтовича (1922–1928). Колекція рукописів кінця 

ХІХ ст. 1936 р. Од. зб. 1628. 2 арк. 

239. Безпалий Л [ ] [ ]. З життя філії нашого товариства [Музичного 

Товариства ім. Леонтовича. [Замітка про діяльність Білоцерківської філії]. 

1925, 8 лютого // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

Ф. 50. Всеукраїнське музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1922–

1928). Колекція рукописів кінця ХІХ ст. 1936р. Од. зб. 1635. 2 арк. 

240. [В Музичному Т-ві ім. Леонтовича]. [Хронікальні замітки]. 

1924, Київ // Музика. 1924. № 1–3. С. 51–52 // Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського. Ф. 50. Всеукраїнське музичне 

товариство імені М. Д. Леонтовича (1922–1928). Колекція рукописів кінця 

ХІХ ст. 1936 р. Од. зб. 1654. 1, 5 арк. 

241. [Воліковський] [А] [Т]. (Псевд. Тволик). Роменська капела 

ім. Леонтовича. [Замітка]. [1926 р.]. Ромни // Українська музична газета. 

1926. № 2. 14 січня. С. 14. // Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського. Ф. 50. Всеукраїнське музичне товариство імені 

М. Д. Леонтовича (1922–1928). Колекція рукописів кінця ХІХ ст. Од. зб. 

1674. 12 арк. 

242. Залєський О [ ] [ ]. Український музично-культурний рух в 

Галичині 32 останні роки. [1923 р.]. Станіслав // Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського. Ф. 50. Всеукраїнське музичне 

товариство імені М. Д. Леонтовича (1922–1928). Колекція рукописів кінця 

ХІХ ст. Од. зб. 1739. 8 арк. 

243. Листування контори видавництва Музичного товариства 

ім. Леонтовича з окремими особами України в справі надсилання 

музичної літератури 19 жовтня – 24 грудня 1924 року // Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського. Ф. 50. Всеукраїнське музичне 

товариство імені М. Д. Леонтовича (1922–1928). Колекція рукописів кінця 

ХІХ ст. Од. зб. 1548. 8 арк. 

244. Оглавление // Центральний державний архів-музей літератури і 

мистецтва України. Ф. 504. Українське гастрольно-концертне об’єднання 

«Укрконцерт». Оп. 1. Пр. 1. Спр. 1. 5 арк. 

245. Приказ Министра культуры УССР от 11 ноября 1959 г. № 529-В 

«Об организации украинского гастрольно-концертного объединения» // 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. 

Ф. 504. Українське гастрольно-концертне об’єднання «Укрконцерт». 

Оп. 1. Спр. 1. 2 арк. 

 

 

 

 



  

Наукове видання 

 

 

 

 

 

ВЕРОНІКА ЛЕВКО 

 

 

 

КОНЦЕРТ ЯК МИСТЕЦЬКЕ ЯВИЩЕ 

В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 
 

Монографія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підп. до друку 19.01.2022. Формат А5 

Папір друк. апарат. Друк цифровий. Облік. вид. арк. 9,56 

Ум. друк. арк. 8,84 Зам. № 1901. Тираж 500 прим.  

Видавництво ТВО «ДКС центр» 

Пров.Куренівський, 17, м.Київ, тел. (044) 537-14-34 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

До Державного реєстру ДК № 3457 від 08.04.2009 р. 

Друк типографія «Фастпринт» 

www.fastprint.ua 

м. Київ, вулиця Василя Яна, 3/5, Київ, 01033 

 

http://www.fastprint.ua/

