
Володимир Откидач

Естрадний спів і шоу-бізнес

Навчально-методичний посібник

Вінниця
Нова Книга 

2013



ISBN 978-966-382-423-9
© Откидач В. М., 2013
© Нова Книга, 2013

УДК 792.73
ББК 85.36

О-42

Рецензенти: 

Н. Є.  Гребенюк — доктор мистецтвознавства, професор ХНМУ 
ім. І. П. Котляревського

О. В.  Шило  — доктор мистецтвознавства, професор кафедри 
культурології Національного університету “Юридична академія 
України ім. Я. Мудрого”

Откидач В.
Естрадний спів і шоу-бізнес : навч.-метод. посіб. / Володимир 

Откидач. — Вінниця : Нова Книга, 2013. — 368 с.
ISBN 978-966-382-423-9
Видання містить рекомендації із загальних питань вокального виконавства, 

розвитку акторської майстерності, професійних мовних навичок та інших аспектів 
естрадного виконавства, необхідних як початківцю, так і досвідченому артисту. 
Подаються поради щодо створення вокальних ансамблів, деяких атрибутів кон-
цертно-сценічного життя естрадних виконавців, словник термінів сучасної поп-
культури.

Для керівників та учасників професіональних і аматорських колективів, сту-
дентів культурно-мистецьких і музичних навчальних закладів.

УДК 792.73
ББК 85.36

О-42



3

Зміст

Передмова .............................................................................................................5

Розділ 1. Естрада, шоу-бізнес .........................................................................11
Ґенеза — 11; Функціонування — 13; Специфіка — 16

Розділ 2. Загальні питання виконавства .....................................................31
Особливості естрадного співу — 31; Види вокалу — 35; Спів як психофізичне 
явище — 37; Голос — 39; Розвиток голосу — 43; Дитячий голос — 45; 
Мутація — 49; Недоліки співацького мовлення — 51; Гігієна — 53; Хвороби 
голосу — 57; Профілактика — 63

Розділ 3. Методика навчання співу ...............................................................65
Основні завдання педагога естрадного вокалу — 65; Постановка голосу — 75; 
Розвиток вокальної техніки — 81; Інтонаційно-технічні вправи — 85; 
Заняття — 87; Робота над технічним матеріалом — 101; Робота над 
художнім репертуаром — 102

Розділ 4. Складові вокального виконавства ............................................ 108
Слух — 108; Дихання — 110; Артикуляція й дикція — 115; 
Скоромовки — 119; Пам'ять — 125; Уява — 127; Діапазон — 127;  
Тембр — 130

Розділ 5. Ансамблевий спів .......................................................................... 131
Організація ансамблю — 132; Дует — 134; Тріо — 135; Квартет — 135; 
Квінтет, секстет, септет — 141; Репертуар — 143

Розділ 6. Психологічні складові вокального виконавства ................... 144
Підготовча робота — 144; Налаштування — 147; Лихоманка та 
апатія — 154; Втягуваність — 157; Пізнавальна сфера — 157; Емоційна 
сфера — 159; Вольова сфера — 164

Розділ 7. Складові сценічної культури ...................................................... 168
Кастинг (творче змагання, конкурс) — 168; Артистизм — 168; Особливості 
сцени — 171; Вимоги до вокалу — 174; Витрати — 177; Імідж — 179; 
Дивимось на себе — 179; Костюм — 184; Кохання та сцена — 185

Розділ 8. Сучасна інфраструктура концертного виступу..................... 188
Технічне забезпечення концертного виступу — 188; Мікрофони — 197; 
Монітори — 200; Фонограми — 201; Кліп — 203



4

Розділ 9. Особливості концертно-сценічної діяльності ....................... 206
Виникнення концертної творчості — 207; Концертні приміщення — 210; 
Театралізований концерт — 227; Концертна програма — 229; Зовнішній 
вигляд — 232; Вихід на естраду — 234; Аудиторія концерту — 240; 
Сприйняття концерту — 242; Райдер — 243

Розділ 10. Дійові особи шоу-бізнесу .......................................................... 247
Продюсер — 247; Промоушен — 262; Менеджер — 270; Реклама — 276

Словник термінів ........................................................................................... 278

Список рекомендованих та використаних джерел ................................ 328



5

Передмова

В умовах розвитку ринкової моделі української економіки відбуло-
ся становлення сфери культури і мистецтва як самостійної галузі на-
ціональної економіки, функціонування якої спрямоване на задоволен-
ня культурних і духовних потреб громадян.

Управління довготривалими і поточними культуротворчими про-
цесами, пов’язаними з реалізацією зазначених цілей, являє собою 
комплекс оперативних дій для вирішення завдань існуючих і  ство-
рюваних культуровиробляючих інститутів, покликаних забезпечити 
розширене відтворення на новому рівні якості інтелектуальної про-
дукції та культурно-освітянських послуг у  межах коштів, творчих 
кадрів, існуючого інструментарію та інноваційних технологій. Із цим 
мають бути пов’язані розробка управлінської стратегії й тактики в га-
лузі культури та мистецтва і багаторівневий підхід до регулювання со-
ціокультурних процесів.

Культурна політика як стратегія повинна, по-перше, бути 
невід’ємною частиною всіх напрямів державної соціально-економіч-
ної політики в цілому та відображати її духовно-ціннісний і соціаль-
но-нормативний аспекти; по-друге, бути найважливішою складовою 
соціальної політики, яка в сучасних умовах може бути лише комплекс 
ною та системною, віддзеркалювати та регулювати соціальні, куль-
турні, освітні та медичні процеси суспільства; по-третє, проявлятися 
як особливий напрям державної та регульованої державою і суспіль-
ством діяльності щодо стимулювання соціально прийнятних і  бажа-
них особистісних духовних цінностей, соціокультурних нормативних 
проявів людини в суспільстві.

Найважливіші пріоритетні цілі культурної політики можна було б 
визначити наступним чином:

•	розвиток комплексної системи соціально-культурних ціннісних 
орієнтацій людини та суспільства, побудова нової моделі жит-
тя людини у  співвідношенні історичного соціального досвіду, 
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національної культурної спадщини та завдань соціокультурної 
модернізації суспільства;

•	 залучення людей до знань і  всього різноманіття світової куль-
тури людства, їх духовне та інтелектуальне збагачення через ці 
знання та інтереси, виховання запитів і потреб у доброзичливій 
культурній взаємодії, спілкуванні, подоланні національної, кон-
фесійної, соціальної та політичної відчуженості;

•	моделювання основних напрямів соціально-культурної еволюції 
людини та суспільства, характерних рис національної українсь-
кої цивілізації;

•	прогнозування найвірогідніших рис і параметрів нового спосо-
бу життя з урахуванням соціально-економічних, державно-полі-
тичних, духовних та інших факторів і умов;

•	 удосконалення законодавчої бази у сфері культури та соціокуль-
турної політики тощо.

Навіть неповний перелік цілей і завдань, які розв’язуються у сфері 
культури та мистецтва, свідчить про значення сучасного менеджменту 
в управлінні процесами стратегічного, тактичного та оперативного роз-
витку інтелектуально-творчої та культурно-просвітницької діяльності.

Щодо музики, то це мистецтво створення звуків, які відкривають 
перед нами величезний світ людських почуттів, настроїв і  відчуттів. 
У  всі часи про музику говорити було важко. Більшість музикантів 
уникають розмов про свою творчість, уважаючи, що вона не підда-
ється поясненню, її потрібно тільки відчувати. І в той же час музика, 
в усьому своєму різноманітті, невіддільна від нас, ми постійно гово-
римо про неї, ділимося враженнями про почутий твір. Музика — це 
вид творчості, з яким ми стикаємося постійно, незалежно від способу 
життя, статусу й рівня інтелекту.

Музика являє собою складну комбінацію звуків, тембрів, акцентів, 
ритмів, що підпорядковуються певним правилам, вона глибоко укорі-
нена в людській природі. Наш мозок із раннього дитинства налашто-
ваний на її сприйняття. Вже перші місяці життя діти відрізняють гар-
монію від дисонансів. 
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Доведено, що музика має великий вплив на людину: заспокоює, 
коли ми чимось переймаємось, надихає на творчість, посилює віру, 
якщо ми не впевнені в  чомусь, допомагає відновити сили, коли ми 
втомлені. Кожний бере від музики те, що йому необхідно на певний 
момент, те, чого потребує.

Протягом багатьох віків, з того періоду, коли людина вперше по-
чала не тільки видобувати звуки, а й творити за їх допомогою відпо-
відний пласт культури, роль музики постійно зростала. Таким чином 
вплив музики на загальнопсихологічний, та й фізичний стан людини, 
безсумнівно, є унікальним.

Цілюща сила музики відома протягом тисячоліть. У багатьох куль-
турах неможливо розділити музику, медицину й релігію, тому що му-
зика діє на численні фізіологічні процеси як ліки. Музика, якщо вона 
подобається, активізує не тільки ділянки мозку, що обробляють зву-
кову інформацію, а й так звану заохочувальну систему організму.

Вражає емоційна схожість сприйняття музики різними людьми. 
Певні музичні п’єси викликають у  них просто-таки фізичну реак-
цію  — хочеться плакати, сміятися, щемить серце, дряпає горло, по 
спині “бігають мурашки”. На думку багатьох дослідників, величезна 
емоційна сила музики призводить до бажання не просто слухати при-
ємне поєднання звуків, а насолоджуватися цим відчуттям завжди.

Дослідження музичного впливу в  різних країнах показують, що 
сучасне музикування знижує в організмі людини рівень вмісту гормо-
на стресу — кортизону, а в організмі чоловіка — ще й рівень вмісту 
тестостерону, гормона агресії. Зате підвищується вироблення оксито-
цину — гормона, що підсилює відчуття взаємної прив’язаності. Подіб-
ний ефект викликають, наприклад, національні гімни і танцювальні 
мелодії. Вони пригнічують страх і підсилюють відчуття єднання. З му-
зикою люди йдуть на війну та ховають померлих. Без неї немислимі ні 
весілля, ні застілля, ні народні гуляння.

Політики давно помітили, як зачаровуюче діє музика на душі 
людей. Вона синхронізує натовп, привносить порядок у  хаос, і  ось 
вже люди, як один, під звуки музики плескають у  долоні або щось 
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вигукують, маючи єдині жести, однакові вигуки. Ця згуртована маса 
має загрозливий вигляд, здається незламною. Синхронне скандування 
вражає куди більше, ніж спонтанні вигуки одиночок. Громові тиради 
натовпу ще довго не вщухають. У древності подібна “хорова музика” 
неодноразово наганяла страх на ворогів.

Музика зачаровує нас, і, підкоряючись її чарам, ми змінюємося. 
Музика підсилює сприйняття тих чи інших подій, сприяє розвитко-
ві мови та моторних здатностей у дітей. Щодо дітей, то ранні заняття 
музикою  — як і  будь-які інтенсивні заняття у  цьому віці  — помітно 
впливають на розвиток головного мозку.

Дослідження показали, що мозочок музиканта має більше сірої ре-
човини, ніж мозочок далекої від музики людини. У музикантів також 
сильно розвинені слуховий центр та особлива структура мозку, що 
пов’язує ліву і праву півкулі.

Чим раніше дитина починає займатися музикою, тим відчутніші 
структурні зміни в  її головному мозку, які зберігаються до глибокої 
старості. В  музикантів у  цьому віці пам’ять, як правило, краща, ніж 
у людей, які не займаються музикою. Музикування в будь-якому ви-
гляді — відмінний засіб потренувати мозок.

Психологи, аналізуючи здатність музики й  звучання окремих ін-
струментів впливати на нашу свідомість, дійшли висновку, що люд-
ський голос має найвищу апелюючу силу. На жоден звук інструмента 
людина не реагує так безпосередньо й жваво, як на звуки людського 
голосу.

Спів  — найпоширеніший і  найдоступніший вид мистецтва всіх 
часів і народів, оскільки доступність мистецтва співу зумовлена тим, 
що співочий інструмент завжди при собі. Співаками називають тих 
виконавців, які мають голос і слух, мистецтво котрих хоча б якось від-
повідає естетичним запитам слухачів. При цьому йдеться не просто 
про здатність говорити або чути. Спів  — мистецтво музичне, тому 
у виконавців повинен бути музичний слух і музичний голос.

Спів не тільки дарує виконавцеві приємність, але також удоскона-
лює й розвиває його слух, дихальну систему (остання тісно пов’язана 
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із серцево-судинною системою). Отже, займаючись дихальною гімнас-
тикою, співак зміцнює своє здоров’я. Крім того, спів тренує артикуля-
ційний апарат, без активної роботи якого мова людини стає нечіткою, 
невиразною. До того ж, правильна, чітка, зрозуміла мова є свідченням 
правильного мислення.

Вивчаючи особливості звучання людського голосу, музичні те-
рапевти дійшли висновку, що душа користується голосом як найви-
разнішим своїм матеріалом, наш емоційний стан угадується в  голосі 
навіть тоді, коли ми намагаємося його приховати. Щодо співочого го-
лосу, то він відрізняється від звичайного, розмовного приємним за-
барвленням звука.

Сприйняття мистецтва через спів — важливий елемент естетичної 
насолоди. Відображаючи дійсність і виконуючи пізнавальну функцію, 
текст пісні й  мелодія впливають на людину, виховують її, формують 
погляди та почуття. Музика може повністю змінити світогляд люди-
ни, навіть спонукати її до тих чи інших вчинків. Психологи запевня-
ють, що спів може допомогти у розв’язанні багатьох проблем.

Високопрофесійний співак (музикант, артист)  — це людина різ-
нобічно розвинена, яка має цілий комплекс талантів і  вмінь. Недо-
статньо тільки добре або навіть правильно співати, потрібно зуміти 
створити красиве та цікаве видовище, навіть спектакль, зацікавити 
глядача, а для цього необхідно багато попрацювати.

Уже видано чимало наукових розробок, у  яких зроблено спробу 
систематизувати основні вокально-педагогічні прийоми, навички во-
кального мистецтва, етапи стильової еволюції вокального виконав-
ства, розкрити особливості фонетики національних мов і  сольного 
співу, виявлено закономірності голосоутворення та постановки голо-
су, широко використано досягнення суміжних наук: фізіології, акусти-
ки, фоніатрії, фонетики, музичної психології тощо.

Отже, науково-методична, спеціальна та популярна література, 
присвячена проблемам художньої творчості, концертним виступам, 
сольному співові, технічному забезпеченню та ін., становить значний 
доробок, розгалужений за проблематикою, різноманітний за жанрами 
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та спрямуваннями, вагомий за змістом. Власне, автор-укладач і  ско-
ристався попередніми напрацюваннями і намагався стисло викласти 
думки провідних методистів, практичних виконавців, узагальнити 
досвід естрадного вокального виконавства. Вся подана інформація 
міститься у виданнях, поданих у списку рекомендованих та викорис-
таних джерел. Крім того, багаторічний практичний досвід роботи як 
членом журі, так і керівником різних творчих колективів надає авто-
рові можливість висловити низку своїх думок та порад.

Разом з тим, брак спеціально підготовлених підручників і навчаль-
них посібників, спрямованих на формування системних наукових 
знань і практичних навичок з управління організаціями культури та 
мистецтва, розуміння сучасних процесів у популярній музиці та сфері 
шоу-бізнесу зумовив необхідність написання навчально-методичного 
посібника “Естрадний спів і шоу-бізнес”.

Даний посібник, сподіваємося, буде корисний як керівникам, пе-
дагогам, так і виконавцям, учням і студентам.

Всі пропозиції, побажання та зауваження із вдячністю будуть 
прий няті автором.
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Розділ 1.
Естрада, шоу-бізнес
Ґенеза — Функціонування — Специфіка

Ґенеза

Естрадне мистецтво в усіх своїх формах є зараз одним із найпоши-
реніших різновидів мистецтва. Воно відрізняється своїм різноманіт-
тям. Виступи ансамблів легкої музики, концерти естрадних співаків, 
фейлетоністів і  пародистів, збірні різножанрові концертні програми, 
спектаклі естрадних театрів привертають до себе увагу багатомільйон-
ної аудиторії.

Радіо та телебачення також широко використовують у  своїх пе-
редачах естрадні жанри. Велике число творів фіксується у  грамзапи-
су. Завдяки каналам масової комунікації, мистецтво естради почало 
“транспортуватися” по всій планеті.

Утвердилась практика проведення регулярних конкурсів, фести-
валів і  оглядів естрадного виконання, які, поза сумнівом, сприяють 
підвищенню рівня створюваних творів, майстерності акторів і  ре-
жисури. Починаючи з  1939 р. у  Радянському Союзі проходили все-
союзні та республіканські конкурси артистів естради. Популярними 
були фестивалі сучасної політичної пісні “Червона гвоздика” (Сочі), 
естрадної пісні соціалістичних країн (Дрезден), Міжнародні фести-
валі-конкурси в  Сопоті, Варні, Зеленій Гурі, Спліті, Сан-Ремо й  ін-
ших містах. У рамках Усесвітніх фестивалів молоді та студентів також 
обов’язково проводились конкурси молодих естрадних виконавців 
найрізноманітніших жанрів.

Естрадне мистецтво складалося в  різних соціальних і  національ-
них співтовариствах несхоже. Достатньо сказати про те, що і сам тер-
мін “естрада” не є міжнародним і однозначним.

Часто явища мистецтва, що містять в  собі естрадне начало (або, 
інакше кажучи, естрадність), називають по імені найпоширенішого 



12

В. Откидач. Естрадний спів і шоу-бізнес

в даній країні або групі країн виду або жанру — мюзик-холом, вар’єте, 
бурлеском. Навіть за наявності паралельно існуючих декількох явищ 
естрадного характеру ці форми (види, жанри) не мають загального 
найменування, що їх об’єднує.

Нині за загальне поняття, що об’єднує всі різновиди мистецтва 
легко сприйманих жанрів, швидше за все слід прийняти “Естрадне 
мистецтво” (або скорочено — естрада), яке вже більше ста років ви-
користовується у вітчизняному мистецтвознавстві. Існує воно і в ряді 
інших країн.

Хоча реалії сьогодення диктують свої правила. Свого часу тер-
мін “рок-музика” почав вичерпувати себе, оскільки саме поняття та 
пов’язана з ним специфіка функціонування цього явища не могли уві-
брати в себе всі аспекти життєдіяльності. Так з’явився термін “рок-
культура”, що зміг поєднати численні складові явища, яке набагато 
розширилося.

Схожа ситуація виникла в  середині 1980-х рр., коли терміни 
“естрада”, “радянська естрада”, “естрадне мистецтво” також не могли 
увібрати в себе весь спектр жанрів естрадного мистецтва, культурно-
розважальних заходів, індустрії розваг, звукозапису, відеопродукції, 
фестивалів, конкурсів, різноманітних шоу тощо. На зміну прийшов 
термін “шоу-бізнес”, де перша половина слова увібрала всю інфра-
структуру розважальності та естрадності, а друга — в силу появи рин-
кових відносин — комерційний аспект.

Таким чином, шоу-бізнес починаючи із середини 1980-х рр. замі-
нив поняття “естрада”, хоча і  донині ці два терміни ще вживаються 
в мистецтвознавстві. Аби не порушувати певну традиційність стосов-
но терміна “естрада”, опис усіх подій до середини 80-х рр. будемо роз-
глядати під кутом зору “естрадності”.

Термін “естрада” виник у мистецтвознавстві на межі ХІХ – ХХ ст. 
і  об’єднав усі види мистецтв жанрів, що легко сприймаються. По-
няття “естрада” існувало в СРСР і існує на пострадянському просто-
рі. Так, у  Західній Європі, Америці  — це мюзик-холи, вар’єте, каба-
ре, шоу тощо. Естрадному мистецтву властиві відвертість, лаконізм, 
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імпровізація, святковість, оригінальність, видовищність. Розвиваю-
чись як мистецтво святкового дозвілля, естрада завжди прагнула до 
незвичності та різноманітності. Відчуття святковості створювалося за 
рахунок зовнішнього видовища, гри світла, зміни живописних деко-
рацій, трансформації сценічного майданчика тощо.

Функціонування

Своїм корінням естрада йде в далеке минуле, її елементи присутні 
в мистецтві Єгипту, Греції, Риму; у виставах мандрівих акторів і музи-
кантів: шпільманів, трубадурів, жонглерів, франтів у Західній Європі 
та скоморохів  — у  Східній. Сатира на міський побут і  звичаї, гострі 
жарти на політичні теми і ставлення до влади, куплети, комічні сцен-
ки, примовки, ігри, клоунська пантоміма, жонглювання, музична екс-
центрика стали зачатками майбутніх естрадних жанрів, що народили-
ся в шумі карнавальних і майданних звеселянь. Усе це мало масовий 
і дохідливий характер, що й стало неодмінною умовою існування всіх 
естрадних жанрів.

Із переходом багатьох вуличних жанрів у закриті приміщення по-
чав формуватися особливий рівень виконавського мистецтва, оскіль-
ки нові умови вимагали зосередженішого сприйняття з боку глядача. 
Так, наприклад, Франція, що стала батьківщиною майже всіх почи-
нань в галузі естради, успішно сприяла зародженню концертних кафе, 
де панувала атмосфера невимушеності та довірливості по відношен-
ню до артистів. Діяльність кафе-шантанів, розрахованих на невелику 
кількість відвідувачів, дозволила розвитися таким камерним жанрам, 
як ліричний спів, конферанс, сольний танець, ексцентрика. Успіх ка-
фе-шантанів сприяв появі крупніших видовищних підприємств  — 
кафе-концертів. В  Англії при заїжджих дворах (готелях) виникають 
музичні зали — мюзик-холи, де виконуються танці, комічні пісні, цир-
кові номери. Поєднуючи форми розважальних естрадних програм із 
діяльністю трактирів, ресторанів, готелів у  вигляді мюзик-холів, са-
лон-театрів, власники привертали додаткову кількість відвідувачів 
і постояльців.
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На початку ХХ ст. із розвитком науково-технічного прогре-
су поширення популярної музики набуває нових масштабів; із ним 
пов’язано масове виробництво найпростіших носіїв інформації  — 
грамплатівок  — і  початок радіомовлення. В  результаті технічного 
прогресу змінилися особливості не тільки сприйняття музики, але 
й  музичної діяльності в  цілому. Музика, записана на грамплатівки, 
а  згодом на магнітну касету, компакт-диск, нині є  невіддільною час-
тиною індустрії культури. Виконаний музичний твір записується, 
записи потім тиражуються і  передаються радіостанціями, телекана-
лами, що надає можливості практично необмежено відтворювати цю 
музику. Музика, як і  інші види мистецтва, стає індустрією з різними 
галузями класичної, легкої, рок-, поп-, народної та джазової музики, 
диференційованим ринком збуту та появи на ньому своєї продукції 
(система “зірок”, оцінки творів і виконавців, шоу-бізнесу, а також ор-
ганізації рекламних турне, фестивалів тощо).

Роком народження російської музичної індустрії вважається 
1902 р. Цього часу в Ризі, Санкт-Петербургу, Москві відкрилися студії 
та фабрики, де здійснювалися звукозапис і  тиражування грамплаті-
вок. До 1988 р. державним монополістом в індустрії звукозапису була 
фірма “Мелодия”. З 1988 р. починається монопольний період, станов-
лення ринкових структур, створення незалежних фірм грамзапису, 
розвиток дистрибуції.

Особливою віхою  — “золотим століттям” естради  — вважаєть-
ся період кінця 50-х  — початку 60-х рр., коли визначилися яскра-
ві виконавські особистості. У  музичному плані  — джаз Л. Утьосова, 
Е. Рознера, О. Лундстрема; у вокальному мистецтві — К. Шульженко, 
Г. Веліканова, в  жанрі народної пісні  — Л. Русланова. З’явилися такі 
імена, як М. Бернес, М. Кристалінська, Т. Міансарова, В. Трошин та 
багато інших. У  60–70-ті рр. під впливом творчості англійської гру-
пи “Beatles” разом з  офіційною радянською естрадою з’являються 
різні музичні колективи. Саме цього часу формується нове поколін-
ня організаторів-менеджерів, які беруть на себе вирішення всіх про-
блем щодо організації концертів подібних груп. У цей же час починає 
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розвиватися виробництво звукової апаратури (як правило, приватно), 
оскільки подібна концертна діяльність вимагала наявності відповід-
ного світлового та звукового устаткування. Розширюється студійна 
діяльність, удосконалюється устаткування, знаходяться можливості 
неофіційного запису пісень популярних груп і розповсюдження касет.

Враховуючи збільшений інтерес до рок-культури з боку молодого 
покоління, державні концертні організації запрошують подібні колек-
тиви на договірній основі. На базі філармонічних і державних організа-
цій створюються ВІА, що використовують репертуар радянських ком-
позиторів і стають альтернативою підпільно існуючим рок-ансамблям.

Характерною рисою того часу була монопольна політика держави, 
що розповсюджувалася не тільки на концертні організації, але й  на 
сферу грамзапису (фірма “Мелодия”), авторського права (Всесоюзное 
агентство по авторским правам), телерадіомовлення (Гостелерадио 
СССР). Це не давало можливості розвитку альтернативних рухів. Та 
все ж, немовби йдучи на поступки, держава за допомогою комсомоль-
ських організацій створює рок-клуби, рок-лабораторії, організовує 
концерти груп, здійснюючи строгий контроль (цензуру) за їх репер-
туаром.

У діяльності самих же державних організацій до моменту пере-
ходу до ринкової економіки накопичилося достатньо проблем, вирі-
шення яких вимагало реорганізації цілої галузі. І насамперед це були 
проблеми виплати винагороди, матеріально-технічного забезпечення, 
ціноутворення, а оскільки в централізованій системі тарифікації існу-
вала єдина ставка, то артистові гонорар виплачувався без урахування 
його популярності.

У 1987 р. виникнення дозвільних центрів, об’єднань, а потім і ко-
оперативів призвело у  сфері естради до наступних результатів: чис-
ленні госпрозрахункові, кооперативні дозвільні центри створили таку 
конкуренцію, при якій державні структури опинилися на межі бан-
крутства, бо не були продумані порядок і система заходів, що забез-
печують умови рівноправної конкуренції. Та і сам організаційний ме-
ханізм потребував іншого підходу.
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Таким чином, радянська естрада, що стала основою сучасного ма-
сового музично-розважального мистецтва, розвивалася за законами 
і  принципами радянського суспільства, носила яскраво виражений 
ідеологічний характер і  мала монополістичний спосіб організації. 
Жорстка цензура, система заборон, “прийом програм” і їх “схвалення” 
управлінськими і  партійними органами в  умовах закритого суспіль-
ства призводили до того, що радянські люди не мали можливості по-
знайомитися із зарубіжним мистецтвом, а приймали тільки те, що їм 
пропонувалося телебаченням, радіо, на концертних майданчиках.

Специфіка

Нині мистецтво естради тільки накопичує свою загальну теорію. 
Поза точним обліком існуючих законів і закономірностей розвивалася 
радянська естрада, чим справедливо були свого часу стурбовані і вче-
ні, і практики. “Не можна не дивуватися з того, що деякі види сьогод-
нішнього мистецтва, улюблені народом і дуже поширені, знаходяться 
майже поза сферою уваги мистецтвознавців. Як можна байдуже про-
ходити мимо естради, яка надає такий великий вплив на формуван-
ня естетичних смаків народу?”  — писав доктор мистецтвознавства 
Ю.  Дмитрієв. “Кардинальним питанням у  справі поліпшення радян-
ської естради є  питання створення теорії естрадного мистецтва”,  — 
заявляв ще в 1960 р. М. Смирнов-Сокольський.

Дійсно, не можна заперечувати наявність шлейфу поганих тради-
цій у питанні вивчення естради. Донині існує зневажливе ставлення 
до специфічних якостей творів естрадних жанрів. Крім того, розва-
жальна функція, що їм властива, дискредитувала це мистецтво, збли-
жуючи його з сумнівними формами звеселяння, змішувала розкріпа-
чення з  розгулом, пустотливу веселість — з  вульгарністю, внаслідок 
чого дійсно виникало антимистецтво, що викликало й викликає спра-
ведливий протест ревнителів естетичних норм.

Другою причиною, через яку естрада досі виявлялася поза межами 
уваги науки,  — це нестача теоретичних досліджень. Відомо, що тео-
рія не складається до того часу, поки галузь історично дуже молода. 
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Естрадне мистецтво нині знаходиться ще в  тому періоді свого роз-
витку, коли визначеність контурів тільки вимальовується, роди та 
жанри формуються, перевіряються часом, уточнюються їх функціо-
нальні особливості. Разом з тим саме зараз, імовірно, настає найбільш 
відповідний момент для того, щоб елементарні основи теорії естради, 
що склалися на практиці, будучи осмисленими та доповненими, поча-
ли б допомагати естраді в її подальшому становленні.

Ще однією причиною, що тривалий час утрудняла вироблення ви-
значення суті естрадного мистецтва, була відсутність у  даній сфері 
єдності структури. Тут є сусідами найрізноманітніші види мистецтва, 
що істотно розрізняються своєю художньою мовою, своїми засобами 
вираження. Музичні, вокальні, словесні, пластичні естрадні твори, 
дійсно, на перший погляд мають мало загального.

Проте практика мистецтва змушує думати інакше. Відзначено, що 
будь-які естрадні твори всіх перерахованих вище способів виражен-
ня при втіленні їх виконавцями повністю підпорядковуються одним 
і тим же специфічним законам і закономірностям.

Приступаючи до дослідження деяких питань теорії естради, не 
можна вважати, що цієї теорії не існує зовсім. Практика естрадного 
виконання виявила досить багато особливостей, ознак, властивос-
тей. Історики та мемуаристи у своїх книжках не тільки фіксують фак-
ти, явища, артистичні імена, але й  переглядають, осмислюють лінію 
розвитку естради. Критики й теоретики, що займаються окремими 
явищами естрадного мистецтва, у  своїх працях торкаються їх ознак 
і властивостей, які мають відношення до мистецтва естради в цілому. 
Крім того, всі ми як глядачі та слухачі практично досить вірно від-
чуваємо, що таке естрада, вміємо відповідно налаштовувати себе на 
сприйняття творів естрадних жанрів. Слід перевести відчуття, спосте-
реження, досвід у більш-менш струнку систему теоретичних поглядів, 
зафіксованих закономірностей, єдиних термінів.

Насамперед потребують точного визначення суть, межі та ознаки 
естрадного мистецтва, його різноманіття, родова та жанрова структу-
ра. Потребують вивчення особливості естрадних творів — концертного 
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номера, концертної програми та естрадного спектаклю. Виконавське 
мистецтво на естраді, безумовно, має свої відмінності від мистецтва 
театрального актора  — необхідно визначити ці відмінності і  тим са-
мим сприяти вдосконаленню артистичної майстерності концертного 
виконавця. Предметом всебічного вивчення повинне стати глядацьке 
сприйняття, залежне від певних соціально-психологічних і творчо-ор-
ганізаційних чинників. І, нарешті, прийшов час уточнити існуючу тер-
мінологію та напрацювати нову, притаманну даній галузі мистецтва.

Щоб вивчати теорію найпоширенішої у нас форми естради — кон-
цертної, необхідно впритул торкнутися й  інших проявів концертної 
творчості, її складніших за змістом форм. Зауважимо, що в усіх кон-
цертних жанрах чимало ознак і властивостей мають багато спільного.

Поняття “естрада” в його буквальному сенсі якраз і містить у собі 
позначення основної властивості мистецтва. У  точному перекладі 
з  латинської  естрада  — це настил, поміст, кін. Ми називаємо естра-
дою відкритий концертний майданчик, піднесений над землею або 
над рядами крісел у залі, на відміну від сцени, де буквальне значення 
даного слова в перекладі російською мовою — шатер, намет, а сама су-
часна сцена конструктивно являє собою закритий з трьох сторін теа-
тральний майданчик. У наявності два майже протилежних значення: 
естрада — щось відкрите, сцена — закрите, замкнуте приміщення.

Відкритий майданчик має на увазі відкритість виконання, коли 
артист не відокремлений від публіки ні завісою, ні рампою, є немовби 
вихідцем із мас і тісно пов’язаний з глядачами. На естраді все робить-
ся на очах у  публіки, все відкрито погляду, наближено до аудиторії. 
Отже, самі виконавці можуть і повинні бачити й чути публіку, можуть 
вступати з нею в безпосередній контакт.

Таким чином, естрадному мистецтву передусім властиве тісне 
зближення виконавця з публікою, що породжує абсолютно особливу 
систему спілкування цих двох сторін. Виконавець під час виступу пе-
ретворює уважних глядачів-слухачів на активних партнерів, дозволя-
ючи їм багато що в  сенсі відповідних реакцій. У  свою чергу, естрад-
ний виконавець і собі дозволяє значно більше, ніж це передбачається, 
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скажімо, естетикою академічного концертного чи театрального вико-
нання. Естрадний актор займає по відношенню до публіки позицію 
максимальної довірливості, щирості, відвертості.

Неважко прослідкувати наявність цих якостей на всіх етапах 
розвитку мистецтва естради від стародавніх святкувань, ходів і  кар-
навалів, скомороства, російських ярмаркових уявлень до сучасних 
естрадних концертів і  спектаклів. Тому поняттям “естрада” можна 
охарактеризувати всю область мистецтва легко сприйманих жанрів.

Якщо відкритий майданчик дав своє ім’я всьому естрадному мис-
тецтву, то специфіку мистецтва естради можна виразити в похідному 
слові-понятті “естрадність”, що об’єднує в  собі всі специфічні якості 
даного виду мистецтва.

Отже, естрадність  — це в першу чергу відвертість. Відвертість 
усього — акторського мистецтва, принципів зовнішнього оформлен-
ня, способів спілкування з  публікою. Відвертість естрадного мисте-
цтва якраз і обґрунтовує широту його жанрової палітри.

Ця відвертість, довірливість, закладені в самому творі, втілюються 
виконавцями в  прийомі прямого відкритого спілкування та взаємо-
дії з глядачами. Ця відвертість у деяких жанрах може навіть набувати 
форм реального діалогу виконавця із залом, що вимагає у  відповідь 
словесних реплік, ритмічних оплесків у  лад із музикою, запрошен-
ня окремих глядачів на естраду для участі в  ході номера. Напевно, 
естрадні жанри демократичні, тут майже знищена демаркаційна лінія 
між підмостками та залом для глядачів.

Відвертість взаємин із глядачем припускає у творчості виконавця 
обов’язковий розрахунок на реакцію аудиторії, а отже, набагато біль-
шу, ніж у театрі, частку імпровізаційності.

Як відомо, всі без винятку види виконання ґрунтуються на поєд-
нанні більш-менш точного відтворення авторського твору і  власного 
творчого внеску артиста-тлумача. Цей внесок, який зазвичай назива-
ють трактуванням, інтерпретацією, складається, у свою чергу, з попе-
редньої розробки художнього матеріалу під час репетиційної роботи 
плюс імпровізації, що народжується безпосередньо під час виконання.
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Упродовж усієї багатовікової історії естрадному мистецтву було 
властиве переважання виконавської імпровізаційності. Блазні, скомо-
рохи, клоуни завжди будували свої виступи з урахуванням поведінки 
та настрою навколишньої публіки. Імпровізаційність виявляється та-
кож і в розрахунку виконавцями на конкретну обстановку — примі-
щення для виступу, складу аудиторії, суспільного настрою, що панує  
навколо, тощо.

Розвиваючись як мистецтво святкового дозвілля, естрада завжди 
прагнула до незвичності та різноманітності. Її можна поділити на три 
групи:

1. Концертна естрада (раніше називалася “дивертисментна”) 
об’єднує всі види виступів у естрадних концертах.

2. Театральна естрада (камерні спектаклі театру мініатюр, театрів-
кабаре, кафе-театрів, масштабне концертне ревю, мюзик-хол із  чис-
ленним виконавським складом і першокласною сценічною технікою).

3. Святкова естрада (народні гуляння, свята на стадіонах, насиче-
ні спортивними та концертними номерами, а також бали, карнавали, 
маскаради, фестивалі).

Щодо нової дефініції — шоу-бізнес — слід зауважити, що він, буду-
чи складною структурною системою, напрямом комерційної діяльнос-
ті, включає до себе різноманітні види діяльності та жанри мистецтва. 
Це механізм, в основі якого лежить процес виробництва та реалізації 
продукції на ринку. Тут важливі не тільки професійні знання та умін-
ня, але й  особливе відчуття  — інтуїція, яка допомагає зробити пра-
вильний прогноз щодо реалізації творчого продукту на ринку.

Нині у  сфері шоу-бізнесу є  певна матеріальна база, структура 
управління кадрів, сформувалися різні форми власності (фірми, ко-
лективи, об’єднання, асоціації тощо.).

У сучасному шоу-бізнесі склався особливий розподіл праці, вель-
ми відмінний від того, що притаманно матеріальному виробництву. 
Важлива роль відводиться автору або виконавцю, що додає цій ін-
дустрії високого ступеня персоналізації. Однак роль продюсера, 
імпресаріо, менеджера, промоутера, а  також інших учасників цього 
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процесу настільки велика, що без них культурна подія чи захід не від-
будуться.

Зростає число прихильників і  споживачів продукції цієї сфери, 
особливо серед підростаючого покоління. Зважаючи на специфіку да-
ного ринку, непостійність масового смаку, важливо, щоб підприємець 
міг уловлювати щонайменші передумови майбутньої переваги аудито-
рії. Разом із тим фінансово-матеріальні умови не завжди дозволяють 
споживачам користуватися послугами і продуктами індустрії шоу-біз-
несу через їх високу вартість і, як наслідок, виникає суперечність між 
купівельною спроможністю і попитом на культурні послуги, пов’язана 
з великими витратами та різними умовами його організації та просу-
вання на ринку. Це дозволяє виявити низку проблем у даній сфері:

•	 відсутність як цілеспрямованої державної політики в царині ви-
довищ, естрадної музики, кіно, модельного бізнесу, так і загаль-
ної концепції функціонування сфери культури;

•	недостатній контроль за випуском аудіо-, відеопродукції і, як на-
слідок, так зване піратство, що завдає чималих втрат виробни-
кам;

•	 відсутність крупного вітчизняного виробництва технічних засо-
бів, призначених для устаткування студій, концертних залів, па-
лаців культури, клубів, дискотек, що зумовлює необхідність при-
дбання дорогої апаратури за кордоном;

•	 високі митні збори;
•	недостатні вкладення крупного капіталу в цей вид бізнесу;
•	 часткова неокупність витрат на виробництво продукції шоу-біз-

несу через її високу вартость, тоді як купівельна спроможність 
основної маси споживачів низька;

•	 відсутність системного підходу до підготовки продюсерів, фахів-
ців-менеджерів для шоу-бізнесу;

•	недостатнє усвідомлення ролі професійного менеджменту як 
основи функціонування шоу-бізнесу.

Це тільки частина тих проблем, з  якими найчастіше стикаються 
всі: від творця до споживача.
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Подальший розвиток шоу-бізнесу можливий за умов політичної 
стабільності, економічного зростання, стійкої фінансової системи, 
розширення інвестицій, розробки та ухвалення законів, що підтриму-
ють цей вид підприємництва, впровадження нових технологій та під-
готовки кадрів. Оскільки шоу-бізнес — це мистецтво й економічний 
розрахунок, натхнення і ризик, то й працювати в ньому можуть і по-
винні фахівці лише високого професійного рівня, широкої ерудиції, 
законослухняні підприємці, що захищають інтереси автора, виробни-
ка, суспільства та держави.

Швидкоплинна суспільно-політична та економічна ситуація зумо-
вила необхідність пошуку нових форм організації шоу-бізнесу.

В умовах переходу до відкритого демократичного суспільства 
у  споживача з’явилася можливість вибору. Смаки публіки вимага-
ли напруженої роботи менеджерів, артистів, продюсерів. Продукт 
культурної діяльності стає вже предметом “купівлі-продажу”, тобто 
виникають економічно обґрунтовані стосунки, а  оскільки естрада 
вступає в  світ бізнесу, то для цього їй необхідні професіонали — 
люди, що вміють організувати справу так, щоб вона приносила при-
буток не тільки артистові, групі, фірмі, але й у вигляді податків  —  
дер жаві.

Організація шоу-бізнесу за кордоном показала, що дана сфера ба-
гатогранна, і її стабільність залежить від багатьох чинників, а саме:

•	певного рівня розвитку культури;
•	 достатньо високого рівня політичної культури;
•	 високого рівня управлінської культури, головна увага якої спря-

мована на людський або соціальний аспект управління;
•	 умов для вільного розвитку особистості.
В управлінні сферою шоу-бізнесу використовується безліч різно-

манітних способів, підходів і прийомів, що дозволяють упорядкувати 
виконання процедур і операцій, необхідних для її функціонування.

Науково-технічний прогрес перетворюється на одне з  управлін-
ських нововведень, спрямованих на створення умов для ефективної 
роботи. Великого значення набуває вирішення питань, пов’язаних 
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з  управлінням персоналом, використанням його потенціалу, що зу-
мовлює успіх у досягненні поставленої мети.

Головні складові шоу-бізнесу — це талант і капітал; людям, що пра-
цюють тут, доводиться постійно перебувати в пошуку нових напрямів, 
імен. Саме “зірки” є тією “цеглою”, з якої зводиться будівля шоу-бізнесу.

Поняття “зірка” виникло в епоху кінематографа, коли кіноактори 
були безіменними, і  глядачі називали вподобаних ним героїв по на-
звах фільмів, а також за їх зовнішніми даними.

Суть поняття “зірка” полягає в  тому, що виконавець, який спо-
добався, викликає симпатії у глядачів, а отже, його хочуть бачити, на 
нього хочуть бути схожими. Споживач (глядач, слухач) не обмежу-
ється просто спогляданням кумира, він хоче дізнатися про нього все, 
включаючи подробиці особистого життя. Даний аспект надає вели-
кого стимулу для створення “зірок”, оскільки це вважається ознакою 
великої популярності, а  значить, гонорари “зірки” збільшуються. За-
лучення “зірки” до участі в шоу, модельному показі, кіно, мюзиклі, те-
атральній постановці, запису альбому є гарантією попиту, аншлагу.

Стан артиста, що досягає рівня такої популярності, перетворю-
ється вже на “професію” з  певними канонами поведінки, способом 
життя. Роками створений імідж супроводжує артиста всюди — за ним 
стежать телекамери, репортери таблоїдів, фанати, що накладає на ньо-
го певну відповідальність, оскільки він уже не має права зруйнувати 
уявлення про себе потенційних поклонників і споживачів тієї продук-
ції, основа якої будується на його іміджі.

Багаторічний зарубіжний досвід дозволив виробити певну тактику 
і  стратегію, визначивши тим самим схему становлення “зірки” (мар-
кетинг “живого товару”). Основний механізм такої системи полягав 
у тому, щоб знайти молодого і потенційно талановитого виконавця, за 
допомогою якого потім створити продукт, забезпечивши при цьому 
пабліситі, і продовжувати експлуатацію напрацьованого іміджу до того 
моменту, поки не пропаде інтерес споживача до даного виконавця.

Створення “живого” товару безпосередньо пов’язане з  вироб-
ництвом кіно, шоу-програм, аудіо- та відеоносіїв. Саме виробники 
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продукції індустрії розваг сприяють збільшенню армії прихильників, 
створенню товару масового попиту, отримуючи величезні прибутки, 
коли артист (група) досягає статусу “зірки” чи “суперзірки”.

Із середини 50-х рр. під впливом рок-н-ролу, що став частиною 
молодіжної культури в 50-ті, 60-ті, 70-ті рр., і виникла індустрія грам-
запису з  багатомільйонними оборотами, що розповсюдилася згодом 
по світу і виявила вплив на культуру та мораль. З появою рок-н-ролу 
почала нестримно розвиватися не тільки звукозаписна індустрія, 
але й  виробництво світлового, звукового, сценічного устаткування, 
музичних інструментів. З  60-х рр. починаються перетворення в  цій 
сфері: поліпшується якість звука, його потужність, реверберація, мо-
ніторинг. Організація крупних фестивалів на стадіонах, великих кон-
цертних шоу підштовхнула не тільки до досконалості звука, а  й до 
модернізації сценічних конструкцій, побудови величезних сценічних 
майданчиків просто неба.

Поява в  70-х рр. такої форми дозвілля, як дискотека, надала ім-
пульсу розвиткові нової сфери  — виробництва світлового устатку-
вання спеціально для дискотек. Паралельно продовжується розробка 
світлового устаткування для великих сценічних майданчиків, театрів, 
стадіонів. Світло відіграє значну роль у  створенні настрою, викликає 
додаткові емоції сприйняття. Виробництво світлозвукового устатку-
вання продовжує розвиватися потужними темпами, і  зараз постійно 
удосконалюється не тільки його дизайн, але й технічні характе ристики.

Разом з  тим у  боротьбі за сфери впливу в  шоу-бізнесі основною 
дійовою особою є глядач, з його потребами і запитами, тому, незважа-
ючи на постійний переділ сфер впливу, фірмам доводиться ретельно 
стежити за смаками споживачів. Із цією метою була створена система 
рейтингів популярності виконавців, продажів, касових зборів. Вра-
ховуючи, що споживач насамперед купує те, що займає перші рядки 
в таблицях популярності, компанії ведуть жорстоку конкурентну бо-
ротьбу за перші 20–30 позицій.

Велика роль у  пропаганді музичної продукції належить всесвіт-
ньо відомому каналу MTV, який проводить мовлення у  понад 70-ти 
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країнах. Канал, створений у  1981 р., зруйнував монополію радіо, що 
панувала в  цій індустрії. Ідея каналу  — безперервний, протягом 24 
годин показ музичних кліпів. Основними споживачами каналу MTV 
є тінейджери, на яких він насамперед і розрахований.

Отже, слід загострити увагу на наступному:
•	ринок індустрії розваг зосереджений в  руках менеджерів, які 

ним керують, тоді як виконавці (“зірки”) є  “сировиною” для 
створення продуктів індустрії розваг;

•	 становлення “зірки” вимагає вкладення величезних коштів для 
створення іміджу, реклами, формування громадської думки 
шляхом розповсюдження відеороликів, аудіоносіїв, організації 
презентацій, гастрольних турів тощо;

•	на становлення і  формування шоу-бізнесу великий вплив чи-
нить науково-технічний прогрес;

•	 такі музичні течії, як рок і поп, сприяли розширенню музичної 
індустрії, а  рок-н-рол став відправною точкою в  розвитку сту-
дійного, світлового та звукового устаткування;

•	 всіма процесами шоу-бізнесу керують професіонали — продюсе-
ри, менеджери, юристи, промоутери та ін.

•	фінансовий капітал активно впливає на процеси, що відбува-
ються в індустрії розваг.

Таким чином, шоу-бізнес виробив технологію створення про-
дукту (виконавця), працюючи над його неповторним іміджем, дово-
дячи до “зоряності”, використовуючи матеріальні, фінансові засоби, 
розширюючи свій бізнес за рахунок інших видів комерційної діяль-
ності.

Аналіз історичного досвіду та сучасного стану шоу-бізнесу до-
зволяє визначити його як сукупність різних жанрів і видів мистецтва 
у вигляді продукту масового попиту.

Успіх в  шоу-бізнесі значною мірою залежить від того, наскільки 
правильно побудовані взаємини підприємця з партнерами. Партнера-
ми у шоу-бізнесі вважаються всі учасники спільної діяльності по ство-
ренню та реалізації шоу-продукції.
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Функціонування шоу-бізнесу відбувається не тільки на внутріш-
ньому, але й на зовнішньому ринках за допомогою придбання продук-
ції зарубіжних виробників (світлове, звукове устаткування, аудіо- і ві-
деоносії, організації гастролей зарубіжних “зірок” тощо), розміщення 
замовлень зарубіжних виробників; тиражування аудіо- і  відеоносіїв, 
поліграфії (друк газетних, журнальних видань) або прид бання прав на 
торгівлю продукцією західних виробників; впровадження через зару-
біжні бренди вітчизняних виконавців; проведення фестивалів, виста-
вок, концертів. Це відбувається з урахуванням зовнішньоекономічних 
стосунків країни з  іншими державами, а також сукупності чинників, 
що визначають положення країни на світовому ринку: культури, еко-
номіки, законодавчої бази, політичної стабільності, рівня технологіч-
ного розвитку тощо.

Шоу-бізнес — нове для нас поняття, що з’явилося внаслідок пере-
ходу до ринкових стосунків у сфері культури. Подальше руйнування 
державної монополії на телебачення, радіо, у сфері звукозапису дало 
можливість багатьом далекоглядним підприємцям звернутися до 
освоєння цих галузей.

Таким чином, склалася ціла система різних напрямів діяльності: 
кіноіндустрія; телебачення; радіо; модельний бізнес; виробництво тех-
нічних засобів (світлове, звукове і сценічне устаткування) і музичних 
інструментів; постановочний процес (організація та постановка ви-
довищних програм); видавнича діяльність; артистичний менеджмент; 
управління майновими правами авторів, виконавців, об’єктами су-
міжних прав; мультимедіа та ін. Діяльність організацій, що працюють 
у сфері шоу-бізнесу, характеризується багатоплановістю — це продю-
серські центри, студії звукозапису, концертні організації, поліграфіч-
ні фірми, рекламні, кліпмейкерські, музичні видавництва та агенції, 
мережа спеціалізованих магазинів, виробництво аудіо- і  відеоносіїв, 
іміджмейкерство, організація ефірного мовлення, інтернет-провай-
дери і  багато інших напрямів, функціонування яких стало можливе 
в умовах ринкової економіки. Із цього часу почала формуватися і сама 
інфраструктура шоу-бізнесу.
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Найперспективнішою галуззю вважається музична індустрія, де 
терміни оборотності вкладених коштів максимально короткі.

Процес переходу економіки до ринкових умов торкнувся усіх сфер 
господарської та культурної діяльності, у тому числі й музичної інду-
стрії. У цій галузі, як і в будь-якій іншій культурі, відбулися корінні 
зміни, на які слід звернути особливу увагу. Насамперед слід зазначити 
виділення економічного блоку стосунків у  сфері музичної індустрії. 
Так, економіка музичного проекту, разом із творчістю, все більше ви-
сувається як необхідна частина продюсерської діяльності в  музич-
ному бізнесі. Взаємодія цих двох складових  — економіки і творчос-
ті — забезпечує одночасно конкурентоспроможність і оригінальність 
музичних проектів, які є об’єктом пильної уваги пуб ліки.

Діяльність у сфері шоу-бізнесу має свої відмітні особливості, тех-
нологію, “підводні камені”, але разом з тим підкоряється законам, ха-
рактерним і для інших видів суспільної діяльності. Вона включає без-
ліч процесів: фінансові, кадрові, соціальні та багато інших. Економіка 
музичного проекту — одна з найважливіших складових управління та 
підприємництва у цій сфері.

Насичення ринку музичної продукції призводить до того, що для ви-
пуску нового альбому необхідні кошти на рекламу саме в тій аудиторії, 
для якої і призначений даний реліз. До інших заходів відносяться пре-
зентації, участь в гастрольних турах, теле- і радіопрограмах, інтерв’ю для 
преси тощо. Разом з тим пісня або виконавець можуть стати популярни-
ми не тільки внаслідок масованої рекламної кампанії, а й випадково.

Музичний ринок, що сформувався, знаходиться в тісному контакті 
з іншими сферами діяльності, сприяючи тим самим розповсюдженню 
своєї продукції. До таких “провідників” відносяться преса, радіо, те-
лебачення, структури та організації, що здійснюють промоутерську та 
виробничу діяльність (кліпмейкери, виробники устаткування) та  ін. 
Увага преси до продукції шоу-індустрії зумовлена не тільки тим, що 
“зірки” підвищують інтерес до друкарського видання, але й тим, що за 
допомогою участі в шоу-бізнесі преса розширює контингент покупців 
своєї продукції.
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Організація та проведення фестивалів, конкурсів, презентацій, 
циркових програм, концертів “зірок”, шоу-програм є  надзвичайно 
трудомістким і дорогим процесом. Але це необхідний атрибут реклам-
ної кампанії. До засобів просування можна віднести і гастрольний тур 
на підтримку аудіопродукції, виконавця, групи. Організація туру по-
чинається задовго, ще при записі альбому. Рекламна кампанія (куди 
входить і підготовка промоушн-матеріалів) розробляється з тим, щоб 
привернути до туру регіональних промоутерів.

У підготовці туру беруть участь не тільки самі музиканти, але 
й  дизайнери сцени, постановники звуку та світла, розробники спец-
ефектів. Ставляться трюки та приймаються цікаві режисерські рішен-
ня, пов’язані з  постановкою шоу. Підшукуються продакшн-компанії, 
які повинні забезпечити технічний аспект проекту (світло, звук, ла-
зери, піротехніка тощо). Якщо тур за попередніми розрахунками ви-
гідний, то спеціально під нього купується необхідне устаткування 
і комплектується технічний штат на період гастролей.

Менеджерський склад туру ретельно аналізує ситуацію в кожному 
регіоні, місті, перебуваючи в тісному контакті з промоутерами. Звідси 
виробляється вартісна політика, тобто розписуються витрати на під-
готовку туру і передбачуваний прибуток.

Таким чином, шоу-бізнес має розвинену інфраструктуру. До неї 
входять продюсерські центри, студії звукозапису, різні рекламні, кліп-
мейкерські, модельні агенції, музичні видавництва, мережа спеціалі-
зованих магазинів тощо.

Порівняно недавно на ринку з’явився новий вигляд бізнесу — мер-
чандайзинг — продаж товарів (майок, плакатів, наклейок, прапорців 
тощо), на яких зображені артисти, музичні групи, популярні бренди.

Маючи багатий творчий потенціал і  щодня досліджуючи спо-
живчий ринок (через дистриб’юторів, прокатників, роздрібних про-
давців, проводячи чарти, аналізуючи рейтинги), шоу-бізнес виявляє 
попит на товар, затребуваний в даний момент, і визначає, який товар 
зараз у дефіциті. А потім за підсумками маркетингового дослідження 
формується замовлення на створення тих чи інших продуктів, тобто 
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цей напрям “диктує” покупець. Природно, що “продавці” зацікавлені 
в новому товарі. Їх основне завдання  — реалізувати товар, що має ве-
ликий попит, з найменшим витратним ризиком. Але ніхто і ніколи не 
може сказати точно, що потрібно таке створити, щоб отримати над-
прибуток. Робота над створенням проекту — робота навмання. Зда-
валося б, усі параметри та рецепти створення продукту враховані, 
а попит на нього відсутній. Аналітики та психологи можуть охаракте-
ризувати таке явище, як передчасний продукт, оскільки аудиторія не 
готова різко перебудувати своє сприйняття та смаки або продукт став 
за своїм матеріалом неактуальним унаслідок багатьох причин   — як 
соціального, так і політичного характеру. Саме смак, настрої, мода — 
основні чинники, які впливають на вибір продукту споживачем.

Ринок пред’являє все більші вимоги до творців нового продукту. 
Над тим, як донести до споживача щойно створений бренд, фільм, ви-
конавця, працюють відділи маркетингу, необхідність в існуванні яких 
продиктована часом, конкуренцією. Завдання маркетингу — прогно-
зувати ситуацію на ринку, інформувати виробника про тенденції та 
визначати аудиторію майбутнього продукту, розробляти рекламну 
стратегію, спираючись на статистику сегментації, демографічні чин-
ники (вік, стать, рівень доходів, освіта, національність, релігійні пере-
конання, місце проживання), соціальне положення, психологію. Так, 
наприклад, при реалізації товару (відео-, аудіопродукція, кінопрокат, 
гастрольний тур тощо) в інші регіони слід враховувати місцеві звич-
ки, рівень доходів та ін. У  курортний сезон підвищується попит на 
концертні програми столичних “зірок”. Вартість артиста в золотопро-
мислових і нафтових регіонах вища, ніж в районах з менш прибутко-
вими галузями. Смаки і  переваги столичної публіки також відрізня-
ються від провінції.

Таким чином, завдання шоу-бізнесу — створення продукту масо-
вого попиту, що відповідає фінансовим можливостям, а також духов-
ним і розважальним потребам людей. Слід зазначити, що “прогнози” 
професіоналів не менш важливі, чим діяльність по створенню само-
го продукту. Але передбачити успіх на ринку того чи іншого продукту 
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шоу-бізнесу можна лише при грамотному веденні тактики маркетин-
гу, продуманої задовго до початку його вироб ництва.

У просуванні продукту на ринок велику, якщо не головну, роль ві-
діграє телебачення, можливості якого викликали до життя новий тип 
продукту шоу-бізнесу — кліп.

Створена система рейтингів виконавців дозволяє відстежувати рі-
вень їх популярності, кількість реалізованих носіїв і відповідно фінан-
совий результат.

Рейтинги хіт-парадів — свого роду банки статистичних даних по 
реалізації продукції. Гнучкіша розгалужена комп’ютерна система  — 
чартс  — відстежує щоденну реалізацію магазином музичної продук-
ції, результати якої щотижня висвітлюють у ЗМІ.

У завдання маркетингу насамперед входить попередня оцінка спо-
живчого потенціалу продукції, що запускається у виробництво, розробка 
її іміджу, створення рекламного образу, формування громадської думки.

Створити продукт у  сфері шоу-бізнесу  — це половина справи. 
Знай ти його споживача  — не менш важлива творча робота. По від-
гуках підприємців, продавати продукти шоу-індустрії справа така ж 
неспокійна, як і  проводити їх. У  шоу-бізнесі творчість і  ринок пере-
бувають у тісній взаємодії.

Для підприємця розширення ринку в  сфері шоу-бізнесу озна-
чає збільшення масштабів діяльності організації, багатоплановість, 
створення оригінальних розробок та  ідей. У  даний час в  лексиконі 
шоу-бізнесу міцно утвердилося поняття “тусовка”, тобто середовище, 
в  якому спілкуються представники всіх професій шоу-бізнесу. Вона 
дає можливість для розширення міжособових контактів, знайомств, 
обміну інформацією. Саме там народжується багато ідей, що деколи 
здаються нездійсненними, але вони стимулюють творчий потенціал 
будь-якого підприємця, творчої особи. Придумавши ідею, виробивши 
концепцію проекту, а  також систему втілення, підприємець немовби 
створює комбінацію, яка допомагає визначити шляхи реалізації. При-
родно, що процес реалізації ідеї проекту в  шоу-бізнесі передбачає 
контакт і взаємодію з іншими представниками цієї сфери.


