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МЕТОДОЛОГІЧНА ДОВІДКА

Мета проекту: 

дослідити потреби, інтереси і преференції різних категорій населення України для 
врахування їх при визначенні і плануванні пріоритетів роботи Українського Культурного Фонду 
(далі УКФ). 

Завдання проекту: 

1 . визначити рівень обізнаності про діяльність УКФ серед цільових аудиторій та/або проектів, 
які реалізуються в регіонах за його підтримки;

2 . дослідити регіональні відмінності та відмінності між потребами і інтересами цільових 
аудиторій, які проживають в різних за обсягом населених пунктах – обласні центри, 
районні центри, села;

3 . детально дослідити запити і потреби на культурні продукти і контент; 

4 . скласти перелік основних характеристик представників визначених цільових аудиторій;

5 . Прицільно дослідити потреби людей з інвалідністю, рівень їхнього залучення до культурних 
проектів та ініціатив в містах/громадах, можливості посилення інклюзії тощо.

Дизайн дослідження 

Методи: дослідження було реалізоване якісними методами – фокус-групові дискусії 
і глибинні інтерв’ю шляхом он-лайн фокус-груп на інтерактивній платформі ZOOM і 
телефонними інтерв’ю. Окремо дослідження включало кількісний компонент: кожен учасник 
заповнив онлайн-анкету, яка містила запитання соціально-демографічного характеру для 
побудови портрету учасника. Усього масив містить 81 анкету.

Географія дослідження включала 4 макрорегіони: Захід, Центр, Схід, Південь. У кожному 
макрорегіоні дослідження було проведено в обласному центрі, районному центрі і селі.  Регіони 
були обрані за принципом найменшої кількості поданих заявок на програму УКФ «Український 
культурний монітор»1. Міста районного значення обиралися за ознакою більшої віддаленості 
від обласного центру, для можливості аналізу регіональних особливостей жителів

тих населених пунктів, які мають логістично віддалений доступ до культурного життя 
обласного центру. 

Вибіркова сукупність та цільові групи дослідження (табл. 1).

Всього за географічним розподілом:

Обласний центр 6 ГІ 5 ФГ
На кожній групі були рівномірно 
представлені жінки та чоловікиРайонний центр 9 ГІ 4 ФГ

Село 5 ГІ 1 ФГ

1  https://ucf.in.ua/news/27-03-2019

https://ucf.in.ua/news/27-03-2019
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Таблиця 1

Вибіркова сукупність дослідж
ення
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П
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Студенти
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20
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10 (61)
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Інформована згода для дітей віком від 10 до 13 років . 

Залучення до дослідження дітей віком від 10 до 13 років відбувалося виключно за наявності 
письмової інформованої згоди одного з батьків. Перед проведення інтерв’ю з дітьми один 
з батьків заповнював інформовану згоду в електронній формі (додаток 1).  Інтерв’ю з дітьми і 
підлітками проводив кваліфікований модератор з багаторічним досвідом роботи з дітьми у 
соціальних проектах. 

Обробка та аналіз даних  

Кожне інтерв’ю та фокус група були записані на аудіо чи відео (додаток 2). Кожній цільовій 
групі дослідження присвоєний код, відповідно кожен запис має свій унікальний код який 
містить номер цільової групи та назву населеного пункту (додаток 3). 

Даний звіт підготовлено у розрізі глибинних інтерв’ю і фокус-групових дискусій окремо. 
Розділ за результатами глибинних інтерв’ю підготовлено з загальним описом ключових 
дослідницьких питань з виокремленням відмінностей і особливостей цільових груп. Розділи за 
результатами фокус-групових досліджень підготовлено окремо у розрізі кожної цільової групи 
дослідження.
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РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ФОКУС-ГРУПОВІ ДИСКУСІЇ

Представники середнього класу

• Для учасників різних населених пунктів культура це скоріше комплекс матеріальних і 
духовних цінностей, переконані, що культура має бути присутньою у всіх сферах життя.

• Культура асоціюється в першу чергу з такими закладами як театр, музей, кіно, бібліотека, 
історичні будівлі, рідше – пам’ятники, музична школа, філармонія, храм.

• Асоціації з культурним продуктом виникають такі: пісня, сучасне кіно, книга, картина, твір, 
вірш, музика, танець, газета, відеоролик, оздоблена чашка, орнамент, балет, спектакль, 
концерт, вистава, екскурсія в музей, заходи в бібліотеках.

• Сучасний український продукт переважно асоціюється у респондентів з продуктами з 
музичної індустрії, літературою та кінематографом.

• Більшість учасників вважають, що культурне життя села занепадає, ключовими причинами 
є військові дії, карантин, міграція молоді в більші населені пункти.

• Респонденти міст районного значення мають більше доступу на місцевому рівні до 
культурних продуктів хоча є відмінності між містами дослідження Миргородом і Хустом. 
Миргород є більшим за площею та населенням містом і має значно більше різноманіття 
пропозицій культурного дозвілля, ніж Хуст.

• Думки щодо культурного розвитку в обласному центрі розділися, дехто вважає, що культурне 
дозвілля в місті розвивається, з’являються доступні безкоштовні заходи, на думку інших, в 
місті більше розвивається антикультура, стихійна торгівля, ринок товарів і послуг зростає.

• Запити на культурні продукти відрізнялись в залежності від населених пунктів і наявних 
можливостей. Жителі села і міста районного значення першочергово мають запит на 
розвиток культурних продуктів для дітей і підлітків, жителі обласного центру потребують 
продуктів для уживання більш ширшою аудиторією: тематичні музеї, гумористичні 
стендапи, великі сценічні майданчики, фестивалі тощо

• Учасникам важко оцінити скільки вони готові витрачати на культурні продукти, жителі 
міст районного значення і села називали від 1 до 5% щомісячного доходу, більші суми були 
озвучені у Запоріжжі – 10-20%.

• Більшість учасників сприймають креативні індустрії в першу чергу як бізнес, для меншої 
частини це щось серединне між бізнесом та культурою, і лише дехто зазначив, що це 
культура. 

• Усі учасники одноголосно запевнили, що для них є дуже важливою наявність можливості 
користуватися певними культурними продуктами, навіть якщо їм особисто наразі це не 
видається актуальним.

• Переважна більшість учасників різних груп зазначають, що дуже позитивно ставляться до 
«українського виробника». Люди вболівають за українське, пишаються тим, що стереотипи 
українського «віночка і чоботів», відходять на другий план, Україна стає відомою завдяки 
іншим сучасним культурним продуктам. Водночас вважають, що потрібно прискорити 
темпи розвитку, тому що українське не встигає за світовими тенденціями.
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• Здебільшого вважають, що фінансувати культуру мають центральні органи влади, водночас 
все залежить від масштабів потреб і сфер фінансування, локальні місцеві заходи мають 
фінансуватися на місцевому рівні, патріотичні культурні продукти з креативної індустрії 
може фінансувати держава. 

• З 24 осіб 5 повідомили що чули лише назву Український культурний фонд, ще 5 учасників, 
чия робота дотично стосується сфер культури, мають трохи глибші знання про діяльність 
Фонду.

Діти і підлітки

• Асоціативний ряд з культурою та культурними продуктами: особливості поведінки, культурні 
практики, а також традиції різних народів, визначні місця, цінності, які об’єднують багатьох 
людей разом для задоволення своїх духовних потреб. Це те, що культурно збагачує людей – 
книги, живопис. Також це той засіб, за допомогою якого люди пізнають культуру.

• Ключовий запит на культурні продукти цільової групи/або груп: цікавить розвиток 
спортивних секцій і облаштованих спортивних майданчиків, зокрема в школах. Учасники 
гуртків мріють про більше публічних виступів і поїздок. Цікаві неординарні заходи, такі як 
«Ніч у музеї», «Фотосушка», «Музей по темі музики». Підлітки готові самі організовувати і 
допомагати дорослим влаштовувати цікаве: фестиваль талантів, виставки своїх фотографій, 
фестивалі субкультур. Їх також хвилюють проблеми екології. Деякі учасники висловили 
потребу  у розширенні торгових центрів, бо там є розваги, тепло та можна «тусити». Діти 10-
12 років люблять проводити час з тваринами і мріють про контактні зоопарки.

• Підлітки висловлюють потребу у створенні громадських місць для них – там безкоштовно, 
тепло і затишно, щоб можна було грати в настільні ігри, спілкуватися, малювати, співати, 
відпочити.

• Хочуть спілкуватися онлайн з дітьми з інших країн – телеконференція, відео чи аудіо-форум. 

• Третині опитаних важливо брати участь у створенні культурних продуктів і в проектній 
роботі.

• Є бажаючі створювати цифровий контент для популяризації місцевої культури. 

• Ключовий Попит на культурні продукти цільової групи/або груп: Діти і підлітки є головними 
відвідувачами гуртків і секцій розвитку творчих, спортивних, лідерських здібностей 
(будинки культури, палаци дітей і юнацтва, музичні та художні школи, танцювальні 
ансамблі, театральні студії). Ці заняття дають можливість виступати у своєму місті, а також 
подорожувати, спілкуватися з ровесниками. Більшість має досвід створення культурних 
продуктів. Частина читає лише те, що задають в школі, кажуть, що не люблять читати. 
Але і ті, хто давно полюбив читати. Деякі учасники беруть книги для читання у бібліотеці, 
інші ходять туди лише зі своїм шкільним класом. Знають, що у місті є, але відвідують рідше 
– музеї. Подобаються нові форми роботи, такі, як «Ніч в музеї». Діти люблять відвідувати 
атракціони у парку та торгових центрах. Відвідування кінотеатрів, театрів відбувається 
зі школою чи батьками. Подобаються міські фестивалі та вуличні свята.  Споживають 
багато культурного контенту онлайн: музику, відео, фотографії, ігри, онлайн-форуми. 
Музику слухають англійською, російською, українською мовами. Грає більшість хлопців у 
комп’ютерні ігри: спортивні, “стрілялки”, іноді - стратегії. ТБ переважно не дивляться. 

• Сприйняття українського виробника: підлітки пов`язують з сучасними обробками народних 
пісень, спробами музикантів творити як російською, так і українською. Відзначають 
відеопродукти про місцеву історію та культуру. Вважають, що український виробник може 
допомогти подолати конфлікт поколінь.
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• Більшість підлітків пов`язують сучасний український культурний продукт з інтернетом – 
можна як безкоштовно викладати музику, відео, тексти, так і користуватися культурою не 
виходячи з дому. 

• Діти з Полтави розуміли під «українським виробником» ті культурно-розважальні установи, 
які вони люблять відвідувати. Підліткам хочеться осучаснити існуючі культурні установи 
– музеї, та бібліотеки, виставки. Хочуть підтримувати українських виробників одягу 
масмаркет.

• Креативна індустрія сприймається як культура чи бізнес? Більшість підлітків сприймають 
креативні індустрії які пов’язують між собою бізнес і культуру, для меншої частини це щось 
ближче до бізнесу. Дискутували, що бізнес – це лише гроші, а культура – це натхнення і 
сила.

• Хто такий українець/українка:  Уявлення варіюють від традиціоналістської картинки 17-
19 сторіччя з підручника (прядуть на прялці, носять шаровари), ідеалістичного сприйняття 
людини лише з добрим з характером, працелюбної і тої, яка знає свою культуру, сприйняття 
себе як звичайних українки та українця, які можуть бути різними, до потреби модернізації 
образу від сільськогосподарського до сучасного фрілансера, який будує демократичну 
Україну, або фахівця, який працює за кордоном. Дехто висловлює строгі вимоги до образу 
українця: мають знати свою історію і культуру, чесно працювати та не красти, дбайливо 
ставитись до природи. Деяких турбує те, чи буде вистачати їм заробітку в Україні. 
Обговорювали якість освіти в Україні та в інших країнах, більшість скаржилася на зниження 
рівня шкільної освіти під час карантину. Висловили позицію, що в Україні мають бути 
створені гідні умови життя та праці, щоб люди не хотіли звідси їхати. Для декількох підлітків 
державна незалежність, демократія, відповідальне ставлення, чесна праця є необхідними 
умовами образу українця.

Студенти

• Опитані групи працюючих та непрацюючих студентів сприймають культуру як 
узагальнюючий термін для всієї матеріальної та нематеріальної діяльності людей, та 
сприймають культурний продукт як уособлення культури. Тобто культурний продукт є доволі 
конкретним уособленням культури, який, втім, першочергово асоціюється з традиційною 
культурою (піснями, танцями, кулінарією) та історичними пам’ятками.

• Найбільш запитаною серед обох груп студентів є створення більших та якісніших просторів 
для проведення культурних заходів. Серед групи непрацюючих студентів є проблема 
розуміння культурного ландшафту міста взагалі, адже вони сприймають культурний продукт 
здебільшого крізь активності свого університету та асоціюють сучасний український 
культурний продукт з традиційною культурою. 

• Серед обох груп студентів є доволі великий попит на сучасний український культурний 
продукт, втім головною проблемою є обізнаність та комунікація доступності культурних 
продуктів і подій в їхній місцевості. Абсолютна більшість опитаних студентів витрачає 
щонайменше 10-15% щомісячного прибутку на культурні продукти, найбільшою 
популярністю користується кіно та музика. При цьому український виробник культурного 
продукту сприймається позитивно, з гордістю та очікуванням на більшу кількість нових 
проектів. 

• Креативні індустрії сприймаються як гібрид бізнесу та культури, втім обома групами 
студентів чітко розрізняється державні культурні установи, які мають бути фінансовані 
державою та не обов’язково заробляти, та особисті проекти, які можуть бути підтримані 
державою, але їхньою метою є здебільшого заробляння грошей. Тому фінансуванням 
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культури має займатися локальна (обласна, міська, районна) влада. Центральна влада, 
натомість, має брати участь у фінансуванні тільки великих проектів загальнонаціонального 
масштабу.

• Тільки двоє учасників групи працюючих студентів знать або мають приблизне уявлення про 
те що таке УКФ та чим він займається. 

• В уяві учасників обох фокус-груп українець/українка першочергово вільна людина, яка може 
самостійно обирати як йому/їй реалізовувати себе у житті.

Люди похилого віку

• Асоціації з культурою перш за все були пов’язані з поведінкою будь-якої людини: культура 
мови, спілкування, вміння себе вести, самоконтроль, освіченість та інтереси індивіда 
(знання історії, цікавитись новинами, знання про культурні події). Ця складова культури 
формується вихованням. В другу чергу культура асоціюється з інституціями (театр, кіно, 
філармонія, бібліотека, музей, тощо), засобами масової інформації та журналістикою.

• Більшість учасників дискусій мають загальні уявлення про сучасний український культурний 
продукт і було відчутно, що їм важко навести конкретні приклади і охарактеризувати його. 

• Ставлення респондентів до сучасного українського культурного продукту є досить 
критичним і можна зробити висновок, що ґрунтується воно переважно на досвіді перегляду 
телебачення і, відповідно, продукт не завжди є українським. Респонденти також наводили 
приклади якісного вітчизняного культурного продукту – передачі про культуру та мову на 
радіо та телебаченні, змістовні та гарно оформлені книжки. 

• На запитання про споживання української культурної продукції, респонденти в Бердянській 
групі висловили думку про те, що культурного життя в певних секторах не існує і знову 
ж таки повернулися до обговорення продукту представленого на телебаченні. Серед 
персоналій творчість яких до вподоби респондентам називали: Ян Табачник, Білоножки, 
Дмитро Комаров (телешоу «Мир наизнанку»), Олег Винник, Дмитро Гордон, Руслана.

• Обговорюючи локальне культурне життя, респонденти згадували різноманітні масові 
заходи з вільним доступом, які відвідують більшість учасників. Частина респондентів також 
відвідувала платні заходи. Найпоширеніші ситуації відвідування заходів – з онуками та для 
спілкування з друзями/знайомими.

• Учасники дискусій зазначали, що останнім часом ускладнився доступ до українського 
продукту через кодування українських телеканалів. Для російських каналів така проблема 
відсутня. Таким чином важлива не лише наявність якісного українського продукту, а також 
його доступність споживачам, як у даному випадку.

• Обговорюючи зміни в культурному житті протягом останніх років респонденти одразу 
фокусувалися на наслідках карантину для культурної сфери – фактично, культурне життя 
завмерло у містах. Така ситуація надала додаткової ваги Інтернету та телебаченню в якості 
культурного медіа.

• Зміни в культурному житті за останні декілька років респонденти охарактеризували як 
амбівалентні і навряд чи можна говорити про відчутний розвиток культурної сфери. З 
одного боку респонденти говорили про негативні зміни: зменшення кількості колективів, 
які відвідують міста з гастролями; припинення роботи закладами культури (театр, 
кінотеатр), зменшення фінансування культурної сфери (тримається на ентузіазмі), 
кодування телеканалів. Те що респонденти вважають позитивними змінами, можна 
віднести до покращення зовнішнього обліку міста (реставрація площі, відновлення пам’ятки 
архітектури, відновлення парку), а також збільшення насиченості життя міста різними 
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подіями, які навіть безпосередньо не відносяться до сфери культури (наприклад, півмарафон 
в Ужгороді).

• Говорячи про задоволення культурних потреб, респонденти зазначали що в їхніх містах не 
вистачає певних закладів (театр, кінотеатр, тощо) або заходів (вистави, міські свята, тощо). 
Але лунала думка, що треба вдосконалити те, що вже, систематизувати та зробити доступним 
той культурний продукт, який вже існує (наприклад, розмістити на спеціальному ресурсі в 
Інтернеті). 

• Для онлайну можливими опціями можуть бути сайт з інформацією про досягнення 
українських митців на різних міжнародних конкурсах, ресурс з можливістю послухати 
радіовистави або переглянути відеовистави та концерти, онлайн екскурсії музеями, відео 
лекції про історію та культуру. 

• Декілька респондентів зазначили, що їм не вистачає культурного центру орієнтованого 
на потреби літніх людей, який не лише надаватиме доступ до культурних продуктів, але і 
створюватиме відповідну спільноту і умови для спілкування між її членами. 

• Фінансова доступність сервісів в сфері культури є важливою характеристикою для 
респондентів. 

• Більшість респондентів відносить такі сфери як кіно, дизайн, мода, музичні кліпи скоріше 
до бізнесу, оскільки їхня мета – отримання прибутку, а не популяризація ідей. 

• На думку учасників дискусій фінансування культури має здійснюватись як за рахунок 
державного бюджету, так і місцевого. Фінансування на стратегічні (глобальні) проекти 
має надаватися державою, а місцеві заклади та культурні ініціативи покриватися коштом 
локального бюджету. Фінансування має надаватися лише державним та комунальним 
установам, а не приватним. Аналогічні принципи мають застосовуватися до фінансування 
креативних індустрій. 

• Більшість респондентів нічого не знають про УКФ, а ті хто що-небудь чув про Фонд мають 
розмите уявлення про його функції та діяльність, або плутає його з іншими інституціями 
(наприклад, Фонд Пінчука). 

ГЛИБИННІ ІНТЕРВ’Ю
(соціально вразливі верстви населення, люди з інвалідністю, лідери думок)

• Асоціативний ряд з культурою та культурними продуктами: духовний розвиток, 
самосвідомість, свободу вибору, відпочинок, поведінкові практики та традиції, культура 
відносин, культура мови, екологія, субкультури. Продукти: картина, фільм (художній і 
документальний), мультиплікаційний фільм, театральна вистава, перформанс, скульптура, 
література, музика та пісні (як ноти, так і виконання), пам’ятки історичної спадщини, 
канал чи подкаст в інтернеті. Функції: творення смислів, вплив на виховання і розвиток, 
пробудження почуття прекрасного, провокування емоцій.

• Респонденти з сіл мріють про якісний інтернет, а також відновлення гуртків для дітей і 
дорослих, регулярні можливості культурного розвитку.

• Більшість хоче бачити нові інтерактивні заходи, міжрегіональні гастролі колективів і 
виставки художників. 

• Лідери думок з Бердянська, Конотопа та Хуста хотіли б покращити інформування про заходи 
для різних цільових груп. 

• Для усіх респондентів важливі умови, в яких проводяться заходи. Важливі також 
інтерактивні форми роботи, майстерні. Хочеться осучаснених експозицій в музеї. 



11

• Не вистачає гуртків для дорослих, але також багато опитаних скаржаться на велику 
завантаженість для заробітку та брак часу. 

• Бажані мандрівки культурно-історичними місцями України, важливо упорядкування цих 
місць і інфраструктури.

• Респонденти з інвалідністю потребують навчальних програм про те, як використовувати 
інтернет людям з вадами зору та вадами слуху, інклюзивних заходів з тифлокоментарем і 
сурдоперекладом, архітектурної доступності в місті та під час заходів. 

• Ключовий Попит на культурні продукти цільової групи/або груп: Відвідання місцевих свят, 
фестивалів, концертів і виставок, театрів. Всі часто відпочивають на природі. Жителі сіл 
іноді їдуть за культурним дозвіллям, театром, кіно у районний чи обласний центр. Книжки 
читають менше, ніж раніше. Респонденти старшого віку дивляться українські канали ТБ, 
слухають українську і російську музику. Молодь і люди середнього віку вибирають онлайн-
контент, слухають подкасти, музику, дивляться кіно, хтось брав участь в онлайн-заходах. 
Декілька осіб повідоміли, що люблять мандрувати культурно-історичними місцями. 
Декілька мам користуються культурними продуктами лише з своїми дітьми і зрідка – для 
себе.

• Респондентки з вадами зору слухають аудіокниги, дивляться фільми з тифлокоментарем. 
Респонденти з вадами слуху дивляться фільми з субтитрами, а ТБ з сурдоперекладом. 

• Одна респондентка з вадами зору відвідує фестивалі, виставки, іноді кінотеатри – якщо 
організована доступність; а інша – незряча – слухає аудіокниги і з чоловіком відпочиває на 
природі, скаржиться про те, що не може самостійно добратися до культурних заходів, не 
знає, як користуватися  спеціальними програмами для озвучення онлайн-контенту, хоче 
навчитися. Респондент з порушенням опорно-рухового апарату дивиться ютуб, телебачення, 
слухає музику вдома, іноді відвідує культурні заходи, але скаржиться, що високі сходи 
заважають йому дістатись і він потребує місця для сидіння під час заходу.  Респондент з 
вадами слуху відвідує заходи від УТОГ і дивиться онлайн-контент, про інші заходи знає мало.

• Сприйняття українського виробника: в основному респонденти позитивно ставляться, 
зокрема відзначають музику та пісні, кіно та серіали, шоу, моду. Водночас зазначають 
про різницю минулого та сучасного, а також зону розвитку якості для українського кіно, 
дизайнерів, музики. У трьох учасників український культурний продукт асоціюється з 
чимось яскравим і інноваційним. Проте є труднощі самореалізації молодих митців, тому що 
складно отримати ресурси для творчості. У деяких селах можливості культурного розвитку 
набагато зменшилися, і респонденти сприймають це як занепад. .

• Креативна індустрія сприймається як культура чи бізнес? Як поєднання культури та бізнесу. 

• Найкращим варіантом фінансування культури визначено виділення коштів з декількох 
джерел: центральна влада, місцева влада, бізнес, гранти, оплата від громадян. 

• Обізнаність про УКФ: дуже мало, троє лідерів думок (Бердянськ, Конотоп) змогли назвати 
мету та проекти. 

• Хто такий українець/українка:  варіює від  відповідального громадянина демократичної 
країни, патріота, працелюбної людини, історико-культурних образів козака та Матері-
Берегині, звичайної людини, свободолюбивої людини. Третина зазначили про  протиріччя 
між очікуваннями добробуту та реальністю виживання.
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РОЗДІЛ 1  
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ УЧАСНИКІВ

50,6
49,4

Стать респондентів, %

Жіноча Чоловіча

8,6
7,4

16

30,9

17,3

19,8

Вік респондентів, %

10-14 15-17 18-24 25-40 41-59 60+

3,7

8,6

13,6

8,6

14,8
9,9

40,7

Освіта респондентів, %

Початкова (менше 7 
класів)

Неповна середня (менше 
10 класів)

Повна середня, загальна 
(10-11 класів)

СПТУ, ПТУ після 10-11 
класів

Середня спеціальна 
(технікум тощо)

Неповна вища (3 курси і 
більше)
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1,2

2,5

2,5

4,9

7,4

7,4

12,3

16

22,2

23,5
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Підприємець, господар своєї справи, фермер

Шукаю роботу (безробітний)

Веду домашнє господарство

Робітник, сільськогосподарський робітник

Службовець (заняття нефізичною працею, для якої не вимагається вища освіта)

Навчаюсь (студент) і працюю

Зайнятий індивідуальною трудовою діяльністю

Перебуваю на пенсії (за віком, через інвалідність) та працюю

Спеціаліст (заняття нефізичною працею, для якої вимагається вища освіта)

Навчаюся (учень, студент), не працюю

Основний рід занятості респондентів, %

43,2

30,9

7,4

2,5
16

Сімейний стан респондентів, %

Заміжня/одружений

У шлюбі не 
перебувала/в

Розведена/ний

Вдова/вдівець

ВІК ДО 18 РОКІВ

9,9

11,1

25,937

16

Наявність дітей у респондентів, %

Так, є дитина/діти віком 
до 10 років

Так, є дитина/діти віком 
від 10 до 18 років

Так, є дитині/діти старше 
18 років

Ні, немає дітей

ВІК ДО 18 РОКІВ
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27,2

28,4

43,2

1,2

Зручна мова спілкування та читання для 
респондентів, %

Українська

Російська

Однаково і 
українська, і 
російська

Інша (угорська)

4,9

1,2

6,2

51,9

27,2

8,6
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Важко сказати

У нас не вистачає грошей навіть на основні 
потреби

У нас ледь вистачає грошей на їжу, і ми рідко 
купуємо одяг

На їжу нам вистачає, ми зрідка оновлюємо 
гардероб, але нічого не залишається для 

заощаджень

У нас є певні заощадження

У нас є заощадження, ми багато чого можемо собі 
дозволити придбати

Характеристика матеріального становища респондентів, %
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16
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22,2

4,9
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Повністю 
задоволений/на

Скоріше 
задоволений/на

Скоріше не 
задоволений/на

Повністю не 
задоволений/на 

Рівень задоволеності своїм життям, %

17,3

34,6

48,1

Досвід відпочинку за кордоном, %

Так, в таких 
туристичних країнах, 
як Туреччина, Єгипет, 
Туніс тощо

Так, в країнах Європи

Ні, немає



16

12,3

0

0

1,2

2,5

25,9

28,4

29,6

12,3

3,7

9,9

19,8

29,6

49,4

55,6

70,4
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НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ В ЖОДНІЙ МЕРЕЖІ

Однокласники

Linkedin

Twitter

Vkontakte

Telegram

Instagram

Facebook

Соціальні мережі, у яких зареєстровані і якими користуються 
найчастіше респонденти, %

Зареєстровані Користуються найчастіше
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13,6

17,3
21

29,6

33,3

35,8
54,3

59,3

65,4

74,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Шукаю роботу

Розвиваю бізнес, шукаю клієнтів, веду торгівлю

Шукаю однодумців

Запрошую інших учасників на події/заходи

Коментую дописи інших учасників мережі

Ділюся інформацією інших учасників

Роблю дописи (висловлюю свої думки)

Шукаю інформацію про заклади, організації

Читаю дописи інших учасників мережі

Спілкуюся

Читаю новини

Що зазвичай респонденти роблять у соціальних мережах, %
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3,7

6,2
12,3

18,5

29,6

88,9

Джерела інформації, з яких респонденти дізнаються 
про культурні події міста/села, %

Заклади культури

Друзі/родичі

Радіо

Газети/Журнали 
(друковані)

Телебачення

Інтернет 

24,7

32,1 30,9

12,3
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Дуже цікавить, 
намагаюся 

відслідковувати 
культурні події і 

особисто брати в них 
участь

Дуже цікаво, постійно 
намагаюсь бути у курсі 

останніх подій

Культурне життя 
цікавить мені, але не 

завжди маю 
можливість слідкувати 

за ним

Культурні події дуже 
рідко привертають 

мою увагу

Рівень зацікавленості культурним життям міста/села, %
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9,9
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8,6

25,9
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8,6

17,3

18,5

16

13,6

22,2

14,8

14,8

24,7

4,9

32,1

22,2

27,2

21

24,7

18,5
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19,8
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27,2
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33,3

24,7
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12,3

21

22,2

50,6

1,2

0

2,5

1,2

3,7

1,2

1,2

2,5

7,4
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Передачі присвячені культурі на ТЕЛЕБАЧЕННІ 
(театральні вистави, музичні шоу)

Кінофільми або серіали на ТЕЛЕБАЧЕННІ

Просвітницькі передачі на ТЕЛЕБАЧЕННІ

Розважальні шоу або передачі на ТЕЛЕБАЧЕННІ

Передачі присвячені в ІНТЕРНЕТІ (театральні вистави, 
музичні шоу)

Кінофільми або серіали в ІНТЕРНЕТІ

Розважальні шоу або передачі в ІНТЕРНЕТІ

Просвітницькі передачі в ІНТЕРНЕТІ

Передачі присвячені культурі на РАДІО (театральні 
вистави, музичні шоу)

Частота користування культурними продуктами протягом останнього 
року, %

Кожного дня Декілька разів на тиждень Декілька разів на місяць

Рідше ніж раз на місяць Не користувався Важко сказати

3,7
19,8

22,2
22,2

38,3
38,3
43,2
49,4

51,9
56,8

82,7
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Не користувався/лася нічим з переліченого
Відвідував/ла концерт класичної музики

Відвідував/ла музей онлайн (переглядав колекції на сайті музею)
Відвідував/ла експозиції в галереях

Відвідував/ла концерт сучасної музики
Відвідував/ла бібліотеку

Відвідував/ла музей
Відвідував/ла історичні пам’ятки (наприклад, замки)

Відвідував/ла театр (вистави, опера, балет, тощо)
Відвідував/ла кінотеатр

Читав/ла книжки

Культурні продуки, які споживали протягом останнього року, %
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6,2

7,4

8,6

12,3
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23,5

25,9
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Відвідувати кінотеатр

Відвідувати концерт класичної музики

Відвідувати експозиції в галереях

Читати книжки

Відвідувати театр (вистави, опера, балет, тощо)

Відвідувати концерт сучасної музики

Відвідувати історичні пам’ятки (наприклад, 
замки)

Культурні продукти, які хотіли би споживати частіше наступного 
року, %
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7,4

17,3
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23,5
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Іншомовні культурні продукти

Англомовні культурні продукти

Російськомовні культурні продукти

Російськомовні культурні продукти, 
створені в Україні

Україномовні культурні продукти

Мова культурних продуктів, які споживали протягом 
останнього року, %

Кожного дня Декілька разів на тиждень

Декілька разів на місяць Рідше ніж раз на місяць

Не користувався Важко сказати
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4,9

24,7

7,4

13,6

49,4

Споживання культурних продуктів, створених за 
сприяння Українського культурного фонду, %

Як сподобалося, так і не 
сподобалося

Скоріше, сподобалося

Дуже сподобалося

Не стикався/лася ні з чим, що було 
створено за сприяння Українського 
культурного фонду

Не впевнений/на чи стикався з 
такими продуктами
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РОЗДІЛ 2  
РЕЗУЛЬТАТИ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ’Ю

2.1. Розуміння культури і культурних продуктів

В цілому респонденти з різних цільових груп описують культуру схожими поняттями і 
категоріями, розуміють культуру як комплекс матеріальних і духовних цінностей. Серед 
цінностей назвали: духовний розвиток, самосвідомість, свободу вибору, відпочинок. Часто 
пов’язують культуру з поведінковими практиками (культурно або некультурно), мовою і 
культурою спілкування, обслуговування. Для деяких учасників екологія є важливою частиною 
культури. Точково згадані субкультури – культура бідності, культура вживання алкоголю. 
Декілька респондентів зазначили, що культура – це традиції, які притаманні певному етносу 
чи географічному регіону. Більшість учасників назвали культурні установи, які проводять 
регулярні заходи. Двоє учасників виділили сучасний тренд – коли паби, кафе і клуби з 
тематичними зустрічами краще виконують культурну функцію, ніж спеціалізовані заклади. 

«Це внутрішній стан, який дозволяє знаходити однодумців. Зараз вже не дуже, я 
перестала ходити до міського палацу культури та бібліотеки, там сумно та сіро, 

неякісно. Не в плані контенту, а організації» (Бердянськ, лідерка думок).

«Це ставлення до оточуючих і до середовища, це те, наскільки вихована людина, 
мораль і етика. Але також це різні заходи, фестивалі, зібрання культурні, де люди 

знайомляться з мистецтвом, поезією» (Хуст, лідерка думок).

«Культура дає самосвідомість. Це моя етнічна ідентифікація, традиція, музика, 
живопис традиційні, елементи одягу етнічні» (с. Хомутець Миргородського 

району, респондент з інвалідністю).

«Це свобода, бо культурними людьми важче управляти» (Хуст, респондент із 
соціально вразливої верстви). 

«Самореалізація у мистестцтві, красі відносин, дизайну архітектури» (Конотоп, 
лідерка думок). 

Щодо закладів чи інституцій, з якими асоціюється культура, були названі: театр, кіно,  
телебачення, будинок культури з гуртками, парк відпочинку, концертний зал, бібліотека, 
історичні будівлі, рідше – опера, церква. Були також згадані муніципальні відділи культури, 
які організують заходи на місцях. Один з учасників з соціально вразливої верстви населення 
назвав McDonalds як приклад зручного закладу культури, де ввічливо обслуговують, красиві 
меблі, можна зустрічатися з друзями. 

Обговорюючи розуміння культурного продукту, отримали таку хмару тегів: картина, фільм 
(художній і документальний), мультиплікаційний фільм, театральна вистава, перформанс, 
скульптура, література, музика та пісні (як ноти, так і виконання), пам’ятки історичної 
спадщини, канал чи подкаст в інтернеті. Серед функцій культурного продукту були названі: 
творення смислів, вплив на виховання і розвиток, пробудження почуття прекрасного і в 
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цілому пробудження емоцій.  Учасники розділяли матеріальні та духовні культурні продукти 
(створення смислів і цінностей). Було висловлено твердження, що сприйняття цільовою групою 
впливає на визнання певного продукту цінним або ні, красивим або огидним, прийнятим чи 
потребуючим цензури. Один з учасників висловив думку, що історико-культурна спадщина 
може бути об’єктом для фальсифікацій і пропаганди. Тому потрібні культурні продукти, які 
досліджують справжність певних пам’яток і встановлюють їхню цінність. 

«Сложно представить продукт без фиксации. Вопрос в фиксации - то, что 
зафиксировано масляной краской чем то, что создано на компе в иллюстраторе» 

(Бердянськ, лідер думок).

«Я іду в театр, бо знаю вистави, знаю людей, які написали. Зустрічаю нових 
людей або старих, поспілкуватися, відпочиваєш, дух піднесений і спокійний. 

Обговорюєш, розмірковуєш» (Хуст, респондент з соціально вразливої верстви).

«Це концерт, книга, стаття про те, що розвиває людину. Це духовне більшою 
мірою, хоча потребує матеріальних вкладень. Пісні. Збірка віршів»  (с. Попівка 

Полтавської області, лідер думок). 

«Завдяки читанню книжок, театру, фільмам людина стає менш агресивною, може 
говорити на різні теми. Не лише довбити камінь, а говорити про різне» (с. Крива 

Хустського району, респондент з соціально вразливої верстви).

Сучасний український продукт асоціюється у респондентів з декількома напрямками, а саме:

Живопис: Петриківський розпис, Марія Примаченко, Соня Делоне, Мінін.

Фестивалі: Docudays, ЗахідФест, план-Б, Атлас, Наш Равлик, “Долина Нарцисів” для людей з 
інвалідністю в Хусті.

Музика: народна музика, Даха Браха, ОНУКА, Іван Дорн, Луна, Наталя Могилевська, Океан 
Ельзи, ГуляйГород, Роза Кабаре.

Публічне відзначення свят: День вишиванки, на свято Незалежності культурні масові заходи 
під егідою прапора, герба, з символікою.

Театр: вистави у Полтаві, Хусті, Кам’янці-Подільському. 

Кіно: “Кіборги”, “Вій” з Наталею Сумською,  “Мої думки тихі”, “Наші котики”, дитячий фільм 
“Робот”, серіали на ТРК Україна, телеканал “Культура”. Раніше більшість фільмів були російські, 
а тепер частіше помічають українські.
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Історичні події, які впливають на появу культурних продуктів:  Соснівська битва 1654 році під 
командуванням Виговського, археологічні знахідки, Євромайдан.

У трьох учасників український культурний продукт асоціюється з чимось яскравим, 
глобальним, тим, що вигадується вперше. Проте відзначають труднощі самореалізації молодих 
українських митців, тому що складно отримати ресурси для творчості. Одна з респонденток 
зауважила, що піратство заважає розвитку кіно та музики, потрібно формувати культуру оплати 
за користування мистецькими продуктами.  

«Зміщування автентичності з сучасними реаліями. Але якщо порівнювати з 
митцями з інших – нам треба кричати.» (Конотоп, лідерка думок).

«В Бердянске был найден скелет Южного слона - это часть нашего культурного 
кода. Так как они не промотируются на всю Украину, мы знаем их больше 

локально» (Бердянськ, лідерка думок).

«Зараз ми більше повернулися до своїх витоків. Якщо порівняти новорічні святя, 
різдвяні - замість ялинок дідухи зявляються. В моєму радянському дитинстві 

такого не було. Я побачив зовсім іншу Україну, це все через культуру передається» (с. 
Хомутець Миргородського району, респондент з інвалідністю).

Водночас декілька учасників зауважили, що українська культура, на їхню думку занепадає 
– і це прикро.  Музичні твори на радіо, естрада - стали менш змістовними, “тупими”. Пісня 
з одноманітною мелодією, зміст можна звести до 2-3 слів. Занепад української культури 
пов’язують із зменшенням можливостей культурного розвитку як для дітей, так і, особливо, для 
дорослих. 

«Зміщування автентичності з сучасними реаліями. Але якщо порівнювати з 
митцями з інших країн – нам треба кричати» (Конотоп, лідерка думок).

«Гасла - говорити українською, носити - вишиванку. А на все інше наша держава 
навіть не дає кошти на розвиток. Раніше навіть з глухих сіл їздили та 

виступали. Гарно співали наші пісні, нашу мову несли у світ. Тепер того нічого нема» 
(с. Крива, Хустського району, респондент із соціально вразливої верстви).

Двоє учасників сказали, що не зустрічались з українським культурним продуктом. 
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2.2. Запит і попит на культурні продукти

Смаки та потреби респондентів відрізняються, як і можливості культурного життя у  містах/
селах. Телебачення та інтернет створюють додаткові можливості культурного дозвілля, але у 
селах Полтавської області сигнал інтернету слабкий. 

Карантин значно скоротив можливості спілкування людей на заходах, але збільшив 
культурне споживання контенту в інтернеті, читання книжок, перегляд фільмів, слухання 
музики вдома. Більшість респондентів з сіл вважають, що культурне життя села занепадає через 
економічну кризу та відтік молоді, брак фінансування гуртків і місцевих колективів, брак часу 
через перевантаженість роботою. 

У селі Хомутець Миргородського району культурне життя обмежується виступами 
самодіяльних хорових колективів на День села. Вони співають пісень - і сучасних, і старовинних. 
Люди долучаються, професійний рівень не дуже високий. Але це популярно,  приємно бачити, 
як долучається молодь і сходиться все село. Це єдина знакова подія в році. Приїздять колективи 
з другого села, є змагання з призами. Також 3-4 рази на рік тут відбуваються безкоштовні 
культурні заходи. Але на жаль, працюючі люди не завжди можуть відвідати через зайнятість. 
Для дітей є лише шкільні культурні заходи, немає позашкільного культурного розвитку. 

«Я можу і сам поїхати кудись, а от для дітей в селі щоб були гуртки розвиваючі. 
Цього на жаль просто нема. Є дуже гарна школа. Але, на жаль, тут ні 

спортивних, ні культурних гуртків. Хлопчик хоче малювати, майструвати, 
вишивати» (с. Хомутець, Миргородського району, респондент з інвалідністю).

У селі Осипенко Бердянського району та селі Крива Хустського району культурне життя теж 
обмежуються календарними заходами на свіжому повітрі та дискотеками. Є бібліотека, але 
гуртки там не проводяться. 

«Наш Будинок культури просто стоїть, навіть кіна ніякого не показують. У нас 
село не є дуже велике, і не є таких бізнесменів, щоб дуже могли спонсірувати. У 

нас один генделик, другий генделик. Співають на застольях. Колись був план заходів, 
тепер того немає, зарплату їм нормальну не платять, щоб вони заохочувалися - і 
все» (с. Крива Хустського району, респондент з соціально вразливої категорії).

У селі Соснівка Конотопського району завдяки постійним інвестиціям місцевого 
агробізнесмена зроблено благоустрій парку, вуличне освітлення, сучасний дитячий майданчик. 
Є хор народної пісні для дорослих. Організовують свята (День села, 9 травня, 8 березня) та 
концерти на відкритому повітрі, іноді виступають колективи з інших міст. Заплановано 
будівництво нового будинку культури, де будуть гуртки для дітей і приміщення для дорослого 
хору, а також спортзал. 

У селі Попівка Миргородського району культурне життя активне. Помітна робота 
бібліотекарки, яка проводить гуртки читання віршів, ставить лялькові вистави, майструє 
поробки з дітьми. Є 2 колективи народної пісні для дорослих. У селі регулярно проводяться 
заходи на відкритому повітрі День прапора, Водохреща, Паска, День села, Івана Купала, а 
також Фестиваль Козацької слави проводиться. Ініціатором фестивалю є місцевий отаман 
Колодько. Відновлюється краєзнавчий музей, є імітований козацький стан. Там і виїздка коней 
проводиться, і діти виступають - посвячені джури, це приємно. 
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«У цей день люди привітні і усміхнені, гарно одягнені - і себе показати і других 
подивитися. В селі це рідко відбувається. Мені подобається сама атмосфера. 

Налаштовує на певне піднесення. Відчувається свято в повітрі» (с. Хомутець 
Миргородського району, респондент з інвалідністю).

Респонденти з Южноукраїнська зазначили, що у місті є Будинок культури, в якому багато 
гуртків для дітей і дещо для дорослих. Танцювальні ансамблі “Квітка України”, “Натхнення” 
виступають в Україні та закордоном. Але зараз фінансування для них зменшилось. Є вокальні 
гуртки “Адажіо” та “Галатея”, драматичний гурток. Керівниця гуртка “Адажіо” щороку організує 
міжнародний фестиваль, запрошує учасників Х-фактора. Є концерти на День Енергетика та 
інші свята, звітні концерти колективів. Їх відвідують переважно дорослі з різних прошарків 
населення. Також у місті є історичний музей і меморіал Слави, красиві природні місця біля 
річки Буг, але часто люди там лишають сміття. На думку респондента з соціально вразливої 
верстви культурне життя міста занепадає, а лідерка думок налаштована оптимістичніше, 
помічає розвиток останні 2 роки.

10-річний респондент з вадами слуху назвав у Полтаві скейтпарк, зоопарк, декілька музеїв, 
парк відпочинку, свята на вулиці та в школі.

Культурне життя Ужгорода насичене подіями на будь-який смак. Це музей під відкритим 
небом, музей Бакшая, де виставляється багато художників. Обласний музично-драматичний 
театр. Є кінотеатри, демонструють сучасні і старі фільми, українські фільми, що і на Закарпатті 
знімалися. Часто проводяться фестивалі з концертами на різні теми “Божоле - фест вина”, 
“Цвітіння сакури”. Вони для мене апетитні, запрошують місцевих виробників, концерти 
місцевих митців. Є  школи мистецтв для дітей.  Зрідка проводяться інклюзивні події.

Респонденти з Хуста з захопленням говорять про вистави Закарпатського обласного 
драматичного театру, який нещодавно переїхав до міста. Театр адаптувався до карантину і 
провів дві вистави на свіжому повітрі – у Літньому дворику та на Хустському замку. Бібліотека 
проводить презентації книжок місцевих авторів, Хустський музей має цікаві експозиції, 
виставки картин місцевих художників. Нова ініціатива – “Вільна екскурсія” дає можливість 
познайомитися з міжконфесійною  і міжнаціональною історією міста, відвідати угорський 
цвинтар або синагогу. Такі екскурсії відвідують люди середнього віку та молодь. Проводяться 
фестивалі - Свято меду, сиру, день міста. Вже 10 років ініціативною групою проводиться 
Фестиваль для людей з інвалідністю.

Курортне місто Миргород пропонує концерти українських зірок, конкурс гітаристів, 
виставки миргородських, українських і закордонних художників. У музеї Гурамішвілі 
проводяться грузинсько-українські культурні заходи. Є гуртки та школи мистецтв для дітей. 
Респонденти розділяють враження, що культурне життя міста розвивається.

Лідерка думок з Конотопа зазначає, що цікаві культурні заходи у місті проводяться лише 
ініціативними групами (“Арт-сушка”, “Узвар-фест” – читання прози та поезії). На жаль, вони 
не масштабні і нерегулярні. Мало культурних місць, міської скульптури, хоча в місті кілька 
років жив Малевич. Територія виявляється важливішою для забудов. Міська влада обрізала всі 
свята. Є кінотеатри, 3 музеї зі старими експозиціями. Є таке явище, як “Оконотопилось” – коли 
цікава концепція привозиться з іншого міста і спочатку працює за стандартами, а потім якість 
погіршується. 

Суми пропонують різні культурні можливості: кінотеатри, музеї, театри, парк відпочинку. 
Є гуртки та школи мистецтв для дітей. Обидва респонденти вважають, що життя міста 
розвивається. 

Респонденти з курортного Бердянську відзначили, що зазвичай у місті проводиться багато 
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фестивалів, в яких можуть брати участі місцеві жителі і туристи. Є декілька  будинків культури 
зі старою матеріальною базою. У місті 5-6 музеїв, але майже всі інноваційні культурні події 
проводяться або у Художньому музеї ім. Бродського або у “Антикафе”. Це виставки місцевих і 
національних художників, семінари, арт-перформанси, джазові концерти, літературні вечори, 
тематичні зустрічі, “Український розмовний клуб”. Багато учасників зібрали «Розділові» з 
Жаданом, був повний музей. Навіть стоячи стояли в коридорах. До 100 відвідувачів на відкритті 
різних виставок, половина - люди мистецтва, художники. Є заходи, на які ходять лише 
студенти, бо вони починаються вдень. Вистави і концерти відвідують старші люди, підприємці 
міста різного віку. Для людей старшого віку важлива фінансова доступність, доступність 
місця проведення, час. Благодійний фонд “Дядя Гоша” організує заходи для людей похилого 
віку. Молоді цікава жива музика та діджеї, тренінги особистіного зростання, виставки 
та перформанси. Релігійні культурні продукти пропонують лютеранська, крішнаїтська, 
православна громади. 

«10 років тому було мало місць, куди піти, де розважитися, можна масові заходи 
перерахувати на пальцях. Тепер - більше» (м. Суми, респондент з інвалідністю).

«Наш город сам по себе скучный для молодежи. Концерты, мероприятия- это 
хорошо. Но молодежи хочется больше активностей. Я бы хотела торговый 

центр с развлечениями, с боулингом - чтобы культурно и активно проводить время» 
(м. Южноукраїнськ, лідерка думок).

Жінка з соціально вразливої верстви скаржиться на неможливість скористатись навіть тими 
невеликими можливостями культурного життя, які є в її селі, тому що нема з ким залишити 
дитину. Мріє про спільні майстер-класи для дітей і батьків, а також про роботу з гідною 
оплатою, яка б дозволила їй оплатити дитячий садок.  

Респонденти з інвалідністю хочуть відвідувати публічні культурні заходи, але потребують 
архітектурної доступності, тифлокоментарів і сурдоперекладу. 

«Я б хотіла, щоб будь-який захід був розрахований на всіх українців - на всіх, хто 
бачить, і для тих, хто на візочку, для тих не чує і тих, хто чує. Коли ставлять 

перепони для нас - крім фінансових, відчуваєш, що це тобі не під силу» (Ужгород, 
респондентка з інвалідністю).

Респондент з порушеннями опорно-рухового апарату з Миколаєва хоче відвідувати концерти 
гастролюючих зірок, але у Палаці культури немає ліфту, а також можливості сидіти під час 
концерту.   

Респондентка з Миколаєва, яка втратила зір 15 років тому, не може скористатися культурними 
можливостями через архітектурну недоступність вулиць і закладів культури (відсутність 
маркувань, ями на дорозі тощо). Хоче навчитися користуватися інтернетом через програми для 
незрячих людей, а також користуватися тростиною, щоб стати самостійнішою. На жаль, УТОС 
не пропонує розвиваючих програм для людей з порушеннями зору. Респондентка з обмеженями 
зору з Ужгорода обирає доступні заходи.
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«Якщо важко дістатися - я не піду. Подобаються заході на площах міста, куди 
я можу транспортом дістатися, де я буду знайома з перешкодами. І коли я 

знаю час, щоб було мало народу. Я супроводжую свого чоловіка, повністю незрячого. 
Інклюзивних подій мало. Пробували кіно з тифлокоментарем, але показували у 
вечірній час, але лише до 20:00 можна доїхати на транспорті. До карантину 
ходили в кінотеатр, обирали фільм, де я буду мати змогу йому описати те, що не 
озвучується на екрані. Мені важливо, шоб чоловік мав уяву» (Ужгород, респондентка з 
інвалідністю).

Респондент з порушеннями  слуху з Бердянську цікавиться рибалкою та спортом, іноді 
відвідують з родиною кінотеатри. Вдома дивляться фільми з субтитрами, але в місцевому 
кінотеатрі такі не демонструють. Іноді в УТОГ показують фільми з перекладом жестовою 
мовою. Рідко дивиться телевізор, новини з сурдоперекладом. Хотілося б більше культурних і 
спортивних заходів для дітей з інвалідністю.

 

«Не хочу сегрегованих заходів. Такі заходи порушують мої права, мою честь і 
гідність. Ми не є окремою категорією» (Ужгород, респондентка з інвалідністю).

Серед пропонованих культурних продуктів респонденти обирають відвідання місцевих свят, 
фестивалів, концертів і виставок. Якщо у місті  є театр – відвідують вистави (хтось частіше, 
хтось – зрідка). Всі часто відпочивають на природі. Жителі сіл іноді їдуть за культурним 
дозвіллям, театром, кіно у районний чи обласний центр. Книжки читають менше, ніж раніше. 
Респонденти старшого віку дивляться українські канали ТБ, слухають українську і російську 
музику. Респонденти середнього та молодого віку надають перевагу контенту в інтернеті, 
слухають подкасти, музику на стрімінгових сервісах, дивляться кіно, слухають аудіокниги, 
хтось брав участь в онлайн-заходах (“Докудейс”). Хлопчик 10 років любить дивитися смішні 
відео у ТікТок, грати з друзями у футбол. Декілька респондентів користуються культурними 
продуктами лише з своїми дітьми і зрідка – для себе. Декілька осіб повідоміли, що люблять 
мандрувати культурно-історичними місцями.

ТБ (всі респонденти старшого віку щодня дивляться ТБ новини): 112, 1+1, інтер, УТ-1, деякі 
російські канали – “ТНТ”, “Рен-ТВ”. Політичні шоу. Серіал “Піймати Кайдаша”. Телешоу – 
“Наречена для тата”, “Від пацанки до панянки”, “Міняю жінку”, “Хата на тата. Дмитро Комаров”, 
“Ліга Смеха”, “Україна має талант”, “Х-фактор”.

Цікаві заходи в музеях: Ніч у музеї, зустріч з істориком “Знай свою історію”. 

Екскурсії, локальний туризм: село Осипенко, Миргород, Полтава, Київ.

Аудіокниги за підпискою.

Виступи місцевих музикантів на вулиці чи в кафе.

Театри: Закарпатський обласний драматичний, Сумський драматичний театр.

Youtube – навчальні відео, канали блогерів про розгадки таємниць і міфів, про політику.

TikTok – смішні відео.
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«У вільний час люблю вкусно покушать, готую для родини. Детективи читаю. В 
основному дивлюся фільми українські, серіали. Музику українську слухаю, шансон 

подобається. Кучерявий дядько - Скрябін нравиться. Люблю виступи місцевих 
колективів - миргородські парубки годів по 80.» (Миргород, респондент з соціально 
вразливої категорії).

«В прошлом году отдыхали семьей в лагере «Красная гвоздика», в лагере разные 
мероприятия - теннис, плавание, шахматы, концертные выступления. Мое 

хобби - ловля рыбы. Смотрю фильмы про рыбалку, разные» (Бердянськ, респондент з 
інвалідністю).

«Я намагаюся ходити на премєри, і зазвичай теж є люди в театрі» (Хуст, лідерка 
думок).

Запити на культурні продукти теж відрізнялись для учасників різних груп, в залежності від 
наявних можливостей, смаків і кругозору респондентів, а також економічної ситуації. Більшість 
хоче бачити нові заходи, колективи з різних міст України і закордону. 

Лідери думок, які організують заходи у Бердянську, Конотопі та Хусті хотіли б покращити 
інформування для різних цільових груп. 

Для усіх респондентів важливі умови, в яких проводяться заходи – опалення або залів, 
неаварійність будівель. Хочуть більше інтерактивних майстерень, де діти та дорослі можуть 
чомусь навчитися. Хочеться осучаснених експозицій в музеї, представлення історії у цікавій 
формі для сучасних дітей.  Не вистачає гуртків для дорослих, але також багато опитаних 
скаржаться на велику завантаженість для заробітку та брак часу. 

Респонденти з Конотопа, Бердянська, Миколаєва хотіли б відвідати, а лідери думок 
допомогти з організацією масштабного фестивалю у цих місцях. 

Респонденти з інвалідністю потребують навчальних програм про те, як використовувати 
інтернет людям з вадами зору та вадами слуху, інклюзивних заходів з тифлокоментарем і 
сурдоперекладом, архітектурної доступності (пандуси, розмітка на вулиці, ліфти, стільці в 
приміщенні).

Хочеться більше підтримки для українського кіно, щоб фільми були якісніші. 

Мати-одиначка з села Осипенко хотіла б програму підтримки одиноких матерів – професійні 
курси, заняття для дитини в цей час.

Багато респондентів під час відпочинку на природі прибирають сміття і хотіли б, щоб ця 
проблема вирішувалась системно через сортування та переробку відходів, а також дієві штрафи 
для порушників.

«Коли у клубі був перегляд фільмів на великому екрані - новинка. Шоб люди дивилися. 
В дитинстві по суботах крутили кіно. Щоб відволікало, не навантажувало» 

(Миргород, респондент з соціально вразливої версти).

«В Николаеве нет стенд-апа. Я бы хотел в этом участвовать» (Миколаїв, 
респондент з інвалідністю).
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«В дитинстві я прокляв ті духові оркестри, а зараз - мороз по кожі йде, чому 
таке не можна зробити у нас. І скрипалі, і гуслярі, і бандуристи, і настоящий 

симфонічний оркестр - щоб у труби вдарили і в дзвони задзвонили. Щоб у театрі 
були різні вистави. Аби приїздили з других областей, несли більше свою культуру, щоб 
виставляли п’єси не лише наш колективи» (с. Крива Хустського району, респондент з 
соціально вразливої версти).

«Дуже хочеться нормального життя без карантину, тоді працювала б бібліотека, 
і концерти, щоб хтось до нас приїздив, як до нормальних людей. Щоб було щось 

ненаше, щось нове. Щоб глянув - і ухти, щоб відрізнялось» (с. Попівка Миргородського 
району, лідерка думок).

«В Хусті одна проблема - загажуються річки, ми не можемо достукатися до мерії. 
Немає великих грошей, щоб поставити камери та штрафувати. Це і є культура 

виховання» (Хуст, респондент з соціально вразливої версти).

«Крупных фестивалей не хватает. У нас в Бердянске есть инфраструктура. 
Гоголь-фест - мы могли бы принять его» (Бердянськ, лідер думок).

Більшості респондентів було складно визначити, скільки вони витрачають на своє культурне 
дозвілля та розвиток.

7 осіб витрачають 10-15% на культуру. Ці люди витрачають свої кошти на підписку на музику 
чи платні подкасти, поїздки, ходять до театру, в кіно, на концерти, купують літературу, іноді 
займаються благодійністю, а також беруть участь в безкоштовних заходах.

Троє витрачають близько 30%, або більше. Витрати пов’язані з культурним розвитком 
родини, а також з подорожами та відвідуванням концертів і театрів. Зазначили, що у їхніх 
містах проживання мало можливостей культурного дозвілля, і вони їдуть в обласний центр 
або до Києва (Южноукраїнськ, село Миргородського району, село Хустського району). Також 
мандрують по Україні та закордоном. Вважають, що ці витрати повертаються зі сторицею, хтось 
чекає поїздки в велике місто щоб витратити свої кошти на дозвілля, а є й такі, що можуть навіть 
взяти кредит на культурні продукти.

7 осіб вкладають кошти до 5% загального свого доходу в культуру. Це ті, хто ходить в театр 
по квоті пенсіонерів, влаштовують бюджетні подорожі, ходять в кіно раз на 2-3 місяці, 
користуються бібліотекою. Незряча респондентка витрачає 10% своєї пенсії на підписку на 
аудіокниги. Троє – не мають вдосталь коштів на найнеобхідніше для життя, користуються 
безкоштовними продуктами та книжками чи іграшками для дітей, які віддали їм інші люди.

Згадуючи про досвід створення культурних продуктів, більшість учасників з різних 
населених пунктів долучалися до творчості. 5 осіб згадували свій дитячий чи юнацький досвід 
участі в театрі, про вокал, хореографію. 2 особи згадували про свій будівельний досвід, при 
чому один з них – про будівництво культурних, освітніх закладів, а в дитинстві - про написанні 
віршів та музики. Є ті, хто розповідав про участь в ансамблі, організації тематичних зустрічей, 
прививання любові до якісної музики, про організацію виставок, презентації книжок, 
про написання віршів, допомагали проведенню фестивалів для людей з інвалідністю, про 
організацію інтелектуальних ігор для дітей, про співи, танці, участь на «Фабриці зірок», про 
малювання, участь в КВН, про те, як спробували себе в якості актора, ведучого.
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2.3. Сприйняття запиту і попиту

7 учасників вважають такі сфери як кіно, дизайн, мода, музичні кліпи це скоріше бізнес, для 4 
осіб це культура, і для 9 опитаних це щось середнє між культурою та бізнесом. 

«Один и тот же продукт моды может быть как культурой, так и бизнесом. 
Настоящий продукт культуры содержит инновационность, расширяет 

восприятие. Это элемент влияния, актуальная важная ценность» (Бердянськ, лідер 
думок).

«Это культурное произведение, которое приносит деньги» (Миколаїв, респондент з 
інвалідністю).

«Щось продукувати - це талант і культура. Але в нашому житті і без бізнесу не 
обійдешся. Я думаю, що це нормальне, в помірному поєднанні - це просто життя» 

(с. Хомутець Миргородського району, респондент з інвалідністю).

«Это бизнес. Мода, клипы - это не совсем культура» (с. Бердянського району, 
респондентка з соціально вразливої верстви).

Учасники по-різному висловились стосовно розподілу культури на сфери. Одна особа 
наголосила про необхідність виділення критерію за яким можна розділити сфери, двоє 
учасників не мають уявлення з цього питання.

«Театр і концерти, живопис і архітектура, скульптура, дизайн, кіно та відео, 
інсталяції, ігри, майданчик для спілкування» (Бердянськ, лідерка думок).

«Выбрать критерии нужно. Можно выбрать по локальности, культура 
приазовского края, выделять по жанровости, по форме воспроизведения - 

материальная -нематериальная, по каналам восприятия» (Бердянськ, лідер 
думок).

Усі люди в різних містах та селах майже одноголосно заявили, що для них є важливою 
можливість використовувати культурні продукти. Згадували про бібліотеки, театри, будинки 
культури, музеї, художні виставки, концерти, фестивалі, хаби як засоби для можливого 
задоволення культурних потреб себе та інших. 

Респондентка з порушенням зору з Миколаєва зауважила, що для неї це неважливо, так як 
немає кому її водити в ці заклади, а самій їй дістатись туди складно.

«Рутина з’їдає час і я не встигаю. Раніше у Харкові кожну суботу ми ходили в 
театр. Ставили молоді актори, були різні сценки, з нашою участю, приїздив 

московський партиципативний театр. Пройшло 20 років, хочу таке в Сумах». 
(Суми, респондентка з інвалідністю).



31

«Бібліотека давно перестала бути книгозбірнею, я проводжу там заходи по 
інклюзії. Людина повинна мати можливості вибору - як задовольнити свої 

культурні потреби». (Ужгород, респондентка з інвалідністю).

В основному респонденти позитивно ставляться до українського культурного продукту, 
зокрема відзначають музику та пісні, кіно та серіали, шоу, моду. Водночас зазначають про 
різницю минулого та сучасного, а також зону розвитку якості для українського кіно, дизайнерів, 
музики. Один респондент навпаки поки що налаштований споживати російські продукти, 
вважає їх якіснішими. 

Респондент з порушеннями слуху цікавиться лише тим, що пов’язане з рибалкою та спортом, 
знає українські документальні фільми та передачі про це. 

«Купую вже три року одяг лише українських виробників, але лише 20 відсотків можу 
носити та рекламувати» (Бердянськ, лідерка думок).

«Единственное, что мне понравилось, это шоу “Україна має талант”» 
(Южноукраїнськ, респондент з соціально вразливої верстви). 

«Кінематограф - сироватий, не вистачає смаколика та професійності 
режисерської, бо актори. Але рада, що почали випускати» (с. Хомутець 

Миргородського району, респондент з інвалідністю). 

«Я люблю дуже пісні Квітки Цісик. Дітлахом я чув, до нас це попало підпільно, і 
дуже вона мені запала. А всі теперешні звьозди естради - небо і земля. Є багато 

толкових, а є нестоящі» (с. Крива Хустського району, респондент з соціально 
вразливої верстви).
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2.4. Державна підтримка культури

Відповіді на питання про фінансування культури були різними. Більшість  висловлювались 
про те, що культура має фінансуватися, як з бюджету центральних, так і місцевих органів влади, 
мають бути враховані обсяги потреб і сфер фінансування. За умови, якщо це місцеві заходи, то їх 
необхідно фінансувати на місцевому рівні, силами громади, за підтримки місцевих меценатів. 
Тобто найкращим варіантом фінансування культури учасники розглядають виділення коштів з 
декількох осередків.

«Настане час, коли культура буде сама фінансувати себе, хочемо, щоб заходи 
окупалися. я сподіваюсь, що настільки люди будуть свідомі, що вони будуть 

продавати себе самі. Що будуть не з податків вкладати гроші, а вони допоможуть 
розвивати місцевий бюджет. На літні фести в Бердянську не їдуть, ходять просто 
відпочиваючі. За бюджетні заходи навіть не хочеться мені платити. Навіть коли 
привозять концерти - рідко ходжу» (Бердянськ, лідерка думок).

«Центральна влада повинна виділяти кошти, але це обличчя міста, має 
займатися міська рада. Якщо людям цікаво - в місті буде більше коштів, будуть 

туристи. Від культури можна отримувати дохід, ноу-хау, якого немає ніде. у нас 
так круто та класно, це тоже туристично» (Суми, респондентка з інвалідністю).

«Центральна влада - це найперше, хто має фінансувати і піклуватися про 
культурне дозвілля людей, і про провадження українського продукту. Для сел 

мають працювати відділи культури мають займатися реально, а не протирати 
штани. Цього не видно» (с. Хомутець, респондент з інвалідністю).

 

«Потрібне поєднання, а також залучення донорських коштів для 
міжнаціональних проектів. Місцеве фінансування буде спрямовано на регіональну 

культуру. Центральні - формуємо єдність, міжнародні - формуємо дружність 
культур. Тут має бути поєднання. І бізнес залучати, приватні заклади культури» 
(Ужгород, респондентка з інвалідністю).

  

Щодо сфер, які повинні фінансувати центральні органи влади, були отримані такі тези 
відповідей:

• держава повинна вести конструктивний діалог з громадами, допомагати з обладнанням для 
культурно-масових заходів, талановитій молоді, музичним та хореографічним колективам;

• люди мають зрозуміти, що за культуру треба платити, створити звичку і необхідність в цих 
культурних продуктах;

• потрібно створити пересувні бібліотеки;

• потрібні кошти на видавництво українських авторів, для того,  щоб людина виставила 
роботи у музеї - мають бути державні гранти;

• важливо підтримувати ті сфери і продукти, які несуть позитивні цінності для українців, 
щоб ми як українці могли більше інтегруватися, згуртовуватися, могли репрезентувати 
ідентичність і цінності;

• розвиваючі програми для людей з інвалідністю;
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• держзамовлення кінематографу, українських мультфільмів, вкладати в музеї, театри, 
кінотеатри, будинки культури, реставрацію архітектурних пам’яток, благоустрій міста.

Щодо того, чи має держава фінансувати креативні індустрії, то майже всі відповіли ствердно, 
окрім одної людини, що зазначила про часткове фінансування, а також ще одної людини, яка 
надала протилежну відповідь через недовіру до дій держави в цій сфері.
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2.5 Рівень обізнаності про УКФ
 

Опитані знають про Український культурний фонд дуже мало. Із опитаних осіб: 5 осіб 
повідомили що чули лише назву, або не розуміють принцип його дії, або не впевнені точно 
що чули, 4 особи чули, але чим займається Фонд мають досить розпливчасте уявлення, 1 особа 
скептично відгукується про діяльність Фонду, 7 осіб нічого не чули про Фонд та його проекти 
реалізує. Лідерка думок з Бердянська (власниця Антикафе, в якому проводяться культурні 
заходи) добре обізнана про діяльність Фонду.

 

«Проектів багато, підписана на розсилку УКФ, приходять звіти, красиве 
брендування. Вони залучають проекти з малих міст, нещодавно почався у 

Бердянську проект «Жінки майбутнього». Метою УКФ є реклама української 
культури в Україні і світі. Це постійна діяльність, бо культура - це додана 
вартість, на якій держава може заробляти. Потрібний проектний підхід на 
постійній основі, промоція і реклама. Приділяти багато уваги рекламній складовій 
не всім подобається, бо складно і працювати, і рекламувати себе і свої події» 
(Бердянськ, лідерка думок.)

«Чула, вони дають фінансування на різні заходи, але як він діє - не знаю» (Суми, 
респондентка з інвалідністю)

«Немного знаю.  Эта государственная организация поддерживает разные 
культурные продукты украинские. Фестиваль “З країни в країну”, помню 

их логотип, видел грантовые конкурсы. Мой товарищ подавал проект, но он не 
прошел, пришли рекомендации и оценка. Сложилось впечатление, что УКФ немного 
бюрократичен и сложен в плане взаимодействия. У меня есть идея сделать саунд-
дизайн картин в художественном музее Бердянска. Рассматриваем подачу в УКФ» 
(Бердянськ, лідер думок).

«Слышал, что бабло отмывают - я не верю фондам. Хочешь сделать детям - отдай 
лично в руки. Кто отдал деньги туда - вы идиоты, накормили тех из фонда» 

(Южноукраїнськ, респондент з соціально вразливої верстви населення).
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Образ «українець/українка»

Відповідаючи на запитання «Хто такий для вас «українець/українка»?» більшість змальовують 
ідеалістичні образи, якими вони б хотіли, щоб були українці. У цьому питанні не було виявлено 
відмінностей між категоріями респондентів. 

А) Раціональний деталізований опис поведінкових практик. Це відповідальний громадянин, 
для якого важлива участь у демократичних практиках. Освічена людина, яка сприяє розвитку 
своєї громади – від ОСББ до всієї країни: дбає про екологію, дотримується правил, бере участь 
у соціальному, культурному та політичному житті, не бере хабарів. Це господар, може бути 
зажиточним, мати свій бізнес. 

Б) Емоційне уявлення, без конкретизації 

Це патріот своєї країни, якому болить за свій народ. Любить свою країну, не продасть не 
зрадить.

В) Історико-культурі образи: козаки, Мати-Берегиня.

Г) Вирізняється одягом – носить вишиванку. 

Д) Працелюбність - є важливою складовою образу українця для більшості учасників. 

Е) Спілкується українською, дотримується традицій (співає пісень, готує страви) і вміє 
адаптуватися до сучасних умов. 

Ж) Ідеалістичний образ українки – як емансипованої жінки, яка заробляє гроші, але також 
дуже смачно готує, дбає про дім, виховання дітей.

З) Свобода є важливою цінністю (свобода слова, свобода вибору).

І) Протиріччя між очікуваннями добробуту та реальністю виживання (має бути патріотом, 
але закордоном часто не називає себе українцем. Має бути господинею і цікавитись культурою і 
соціальним життям – а переживає себе замученою побутом і дефіцитом коштів).

К) Підкреслені регіональні відмінності (захід, схід, центр), а також відмінності у громадській 
активності (є люди, для яких важливе дотримання правил демократичного співжиття, а є є 
люди, яким байдуже до інших і до своєї країни). 

 

«Це – я! Освіта середня технічна, зріст 1:58, енергійний, співаю і танцюю, кручу 
баришню. життєрадісний козак, займаюсь усім, на городі пораюсь, садаю 

яблуньки, онуків нянчу, крутимося, допомагаю іншим, я вже 39 років депутат 
сільради» (Соснівка Полтавської області, лідер думок).

«Это свобода, свобода - это то, где мы родились»  (Бердянськ, людина з 
порушеннями слуху). 

«Це - молоді люди, років 20-30, освічені, гарно одягнені, мають різносторонні 
інтереси, люблять свою державу і свій край, свою родину. Це проявляється у 

ставленні, у тому, що не дають і не беруть хабарів. Ти пішов кудись, побачив 
борщовик - порубав, зібрав сміття. Пляшки взяв викинув - не для виборів, а для себе»  
(Хуст, лідерка думок). 
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«Чех і в Германії є чех. Колись у групу чехів принизили на кордоні, так Вацлав 
Гавел одразу заступився за них: “З чехами так не можна”. А українці за кордоном 

часто не признаються, що вони українці» (Хуст, респондент з соціально вразливої 
верстви).

«Українка - це я, 37 років, живу в Бердянську, виховую дитину, маю кішку, інколи 
подорожую, спілкуюсь російською, працюю і веду канал українською - бо треба її 

просувати та розвивати» (Бердянськ, лідерка думок).

«Те, яка має бути і яка є - велика різниця. Ти не можеш думати про щось духовне, 
коли ти не знаєш одягти дитину, а якщо в тебе їх двоє. У мене зп менше 3 тис, 

у чоловіка пенсія по інваліднідності. Люди гризуться, щоб вижити. Хочеться 
добробуту - не бігать на роботу, щоб копійку заробить, щоб не бігла на грядку, щоб 
була впевнена в собі жінка, взяти своїх дітей, сісти в таксі і поїхати в Миргород на 
концерт, щоб я була вільна в своєму виборі» (с. Попівка Полтавської області, лідерка 
думок).

«Це людина, яка проживає в Україні. Вона може займатися будь-чим, від сільського 
господарства до космосу, від електронної демократії до життя в селі на Буковині» 

(Ужгород, респондентка з інвалідністю).
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РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ФОКУС-ГРУПОВИХ ДИСКУСІЙ ЗА 
ЦІЛЬОВИМИ ГРУПАМИ

3.1. Представники середнього класу

3 1 1  Розуміння культури і культурних продуктів

В цілому учасники різних населених пунктів описують культуру схожими поняттями 
і категоріями, вбачають культуру комплексом матеріальних і духовних цінностей. Часто 
згадувалася культура спілкування, поведінки, манер, моделей взаємодії з соціумом, навиків 
у повсякденному житті. Люди переконані, що культура має бути присутньою у всіх сферах 
життя, чи то політика, чи то дозвіллєві практики, відпочинок, чи то збереження традицій і 
обрядів українського народу. Лунали також точкові думки про те, що сьогодення демонструє 
нам занепад культури серед молодшого покоління, це проявляється у спілкуванні, поведінці 
у громадських місцях тощо. Дехто також вважає, що культура не займає гідного місця серед 
інших галузей, оскільки пріоритетами завжди будуть медицина та освіта.

«Це особиста культура кожного, спілкування, одяг, манери, кругозір, книга, музика, 
театр» (с. Кир’яківка). 

«Это то, что мы создаем сами, это зависит от человека  
(Запоріжжя). 

«Культура це культ сонця, світло яке вона несе. Перш ніж говорити про 
відродження економіки, треба відроджувати культуру. В першу чергу має бути 

духовне, це те, що робить з нас людей» (Миргород).

«Это театр, кино, музеи, ценности, которые дают нам развиваться как 
личности, народное творчество, совокупность  ценностей, которые люди веками 

накапливают» (Хуст).

Щодо закладів чи інституцій, з якими асоціюється культура, в першу чергу називали театр, 
музей, кіно, бібліотеку, історичні будівлі, рідше – пам’ятники, музичну школу, філармонію, 
храм. Дехто згадав інституції, які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства культури, відділи 
культури, точково є асоціація з державними установами, які займаються культурним розвитком 
населення. 

«В будь-якій установі має бути культура. Чи суддя, чи лікар, чи вчитель, чи 
робітник, все одно має бути культура» (с. Кир’яківка). 

Обговорюючи розуміння культурного продукту, отримали таку хмару тегів: пісня, сучасне 
кіно, книга, картина, твір, вірш, музика, танець, газета, відеоролик, оздоблена чашка, 
орнамент, балет, спектакль, концерт, вистава, екскурсія в музей, заходи в бібліотеках. Не раз 
учасники наголошували на тому, що культурний продукт має бути в першу чергу якісним. Дехто 
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закцентував на розподілі культурного продукту на матеріальний і духовний, до матеріального 
відносять продукти, які можна побачити, відвідати, почити, послухати, духовні продукти ж це 
ідеї і цінності людини. Були і більш прагматичні думки щодо культурного продукту як такого, 
який приносить дохід у сфері культури. 

«Вірш, написаний від душі, від серця, від чистих помислів - це культурний 
продукт» (с. Кир’яківка).

«То, что делает сам институт культуры. Если это театр - это спектакль, если 
кинотеатр - то кино» (Запоріжжя).

«Це все те, що може бути спожите кінцевим споживачем: вистава, музика, 
зроблене митцем і творчою людиною» (Миргород).

Сучасний український продукт асоціюється у респондентів з декількома напрямками, як то:

 1) Музична індустрія. Зокрема були названі такі гурти і виконавці як: The Hardkiss, 
MARUV, ONUKA, Dakh Daughters, Альона Альона, Ані Лорак, Віра Брєжнєва, Олег Винник, 
Ніна Матвієнко, Тоня Матвієнко, Злата Огневич, ДахаБраха, скрипалька Богдана Півненко, 
композитор Мирослав Скорик, львівський гурт Wszystko, який ствоює сучасні кавери на 
українські стародавні пісні. 

2) Література. Відзначали таких сучасних авторів як: Володимир Лис, як письменника, чиї 
твори екранізовані і виконують виховну, просвітницьку функцію; Сергій Жадан; Люко Дашвар; 
Любко Дереш. Окремо учасники Запоріжжя згадували Книжкову толоку як сучасний формат 
книжкової ярмарки, який видається цікавим тематичними івентамии,  презентаціями книг, 
майстеркласами тощо. Серед іншого виокремили журнал для підлітків «Однокласник», який 
«чіпляє око» своїм контентом і якісним оформленням. 

3) Кінематограф. На думку учасників є ряд фільмів, які можна віднести до сучасного 
українського продукту, це «Захар Беркут», «Червоний», «Аеропорт», «Позивний «Бандерас»», а 
також фільми сценаристки Наталії Ворожбит.

Точково в контексті сучасного українського продукту говорили також про українську 
вишиванку, яка «стала модною» і поціновується в усьому світі, про сучасний театр, живопис 
Івана Марчука, а також цікавою була думка про татуювання як формат сучасної культури, у 
вигляді зображення кобзаря, кобзи чи інших українських атрибутів.

«З чимось комерційним асоціюється, це те, у що вкладаються гроші і що 
продається, те, що доходить через медіа. Зараз складні часи для українського 

продукту, виробляти може кожен   і якість страждає» (Миргород).

«Вірші незнайомих авторів, якихось підлітків, від яких мурашки йдуть по тілу. Це 
відкриття» (Миргород).

«Те, що відомо не тільки в Україні, а й за кордоном, балет Радо Поклітару, щоб з 
танцями і музикою передавали якусь історію (Запоріжжя). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Hardkiss
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Hardkiss
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3 1 2  Запит і попит на культурні продукти

Очевидно, що культурне життя і можливості для жителів різних населених пунктів різні. 
Відтак жителі села Кир’яківка зазначають, що культурні заходи здебільшого присвячені певним 
святам і подіям, проходять переважно на відкритому повітрі, або у бібліотеці та сільській 
раді, проте наразі карантин обмежує ці активності. Пересічний житель села практично немає 
доступу до сучасного культурного життя. Разом з цим ті, чия робота дотично стосується сфери 
культури, говорять про культурні заходи, які проводяться на регулярній основі. Більшість 
учасників вважають, що культурне життя села занепадає, ключовими причинами є військові 
дії, карантин, міграція молоді в більші населені пункти.

«Запрошуємо до себе гостей – працівників юнацької бібліотека, привозили 
художника, і письменницю, був формат співпраці, обмін книжковим фондом, 

читачі замовляли літературу. В бібліотеці свято романсу, ніч в бібліотеці для 
старашокласників. Запрошували письменників, починаючих поетів на фестиваль 
книги. В нас одна з кращих бібліотек в районі (с. Кир’яківка).

«Це цікаво лише тим, хто цим займається»  
(с. Кир’яківка).

«Українська культура находиться на найнижчому щаблі по фінансуванні, тому 
занепадає. Молодь сюди не вертаєтся. Має бути державна підтримка» (с. 

Кир’яківка).

Респонденти міст районного значення мають більше доступу на місцевому рівні до культурних 
продуктів, хоча є відмінності між містами дослідження Миргородом і Хустом. Миргород 
є більшим за площею та населенням містом і має значно більше різноманіття пропозицій 
культурного дозвілля, ніж Хуст. Зокрема, жителі Миргороду назвали цілий ряд культурних 
локацій і осередків, як то: два місцевих музеї, музична школа, дитяче мистецьке об’єднання 
«Білий кінь», театр, миргородський курорт, духовий оркестр, фестиваль симфонічної музики «В 
гостях у Гоголя», гітарний фестиваль «Мирград»,  духовий оркестр ім. І. Шатравки, бібліотека, 
кінотеатр, тематичні заходи під відкритим небом. Окрім того, жителі Миргорода зазначають, 
що останніми роками культурне життя міста розвивається, з’являються нові гуртки, відновилася 
робота театру. Жителі міста Хуст навпаки, майже не назвали місць для культурного відпочинку, 
відтак основною культурною подією вважають надання статусу обласного місцевому театру, а 
також пишаються Хустським замком, який є ключовою архітектурною спорудою і має гарний 
оглядовий майданчик. 

«В місті є культурні заходи на будь-який смак, але медійний простір зараз підняв 
планку щодо культурних заходів, тому прийти подивитися на місцеві таланти 

не у всіх є бажання» (Миргород). 

«Впечатление совковых мероприятий, например, «Стрілецька пісня», то что 
власть организовывает, а молодежных нету» (Хуст).
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Учасники групи в Запоріжжі зазначили, що місто має ряд культурних і розважальних 
локацій та заходів, серед яких згадали один обласний і два муніципальних театри, три обласні 
бібліотеки, філармонію, два кінотеатри, Хортиця фест, Книжкова толока. В цілому говорячи про 
культурне життя міста, жителі більш охоче обговорювали місцеві пляжі, кафе, водні мотоцикли 
тощо. Думки щодо культурного розвитку розділися, дехто вважає, що культурне дозвілля в 
місті розвивається, з’являються доступні безкоштовні заходи, на думку інших, в місті більше 
розвивається антикультура, стихійна торгівля, ринок товарів і послуг зростає. 

«День козачества на Хортице, были там и ярмарки, и угощения, пляжи там есть, 
кафе»  

(Запоріжжя). 

Серед культурних продуктів, які споживають учасники груп, називались ті, які можна 
отримати в рамках локального місцевого чи сільського рівня з перерахованих вище у звіті. 
Відповідно,. Учасників різних населених пунктів цікавить наступне:

Село Киря’ківка. Українські книги, українські блогери, шоу, концерти, статті і видання 
обласного і районного значення, сучасні технології і винаходи, політичні події інших країн, 
політичні процеси України.

Запоріжжя. Кіно, театр, піші прогулянки, філармонія, виставки, презентації книг, фестивалі, 
гумористичні шоу, спендапи, КВН, музеї, в тому числі краєзнавчі, театри, зокрема сучасні 
формати на зразок «Чорний квадрат», література.

Миргород. Українське кіно, музика, книжкові форуми, прогулянки містом, мистецькі суботи, 
театр, ютуб канали.

Хуст. Природа, Хустський замок, обласний театр, фільми, 

«Немає різниці це українські продукти, чи інші, зараз переклади доступні»  
(с. Кир’яківка). 

«Нравятся тематически продуманные до конца продукты, когда есть идея. 
Например, во Львове музей пива – хорошая подача, маркетинг, какой-то 

исторический подтекст»  
(Запоріжжя).

«Повести приезжих куда есть, а если за культурным продуктом – то в Ужгород – 
кукольный театр, филармония, кино»  

(Хуст). 

Запити на культурні продукти теж відрізнялись для учасників різних груп, в залежності 
від населених пунктів і наявних можливостей. Відтак жителі села Кир’яківка першочергово 
говорили про нагальну необхідність створення умов для  культурного дозвілля дітей і підлітків,  
відновлення роботи будинку культури, необхідність в місті сучасного парку. Водночас 
розглядаючи детальніше запити учасників, виявляється, що люди не можуть сформувати 
конкретні запити на культурні продукти, окрім необхідності коштів для культурного розвитку, 
при цьому затрудняються відповісти як саме можна було би використати ці кошти у площині 
культурного розвитку села. Жителі Кир’яківки запевняють, що в першу чергу хотіли би мати 
можливість задовольняти свої культурні потреби не покидаючи межі села, в онлайн просторі 
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теж не вбачають цікавим отримувати культурні продукти. В контексті запитів багато говорили 
про природу, відвідування цікавих міст, екскурсії, туристичні поїздки, пов’язані з історією 
України.

«Будь-який проект потребує затрат грошових»  
(с. Киряківка). 

«Хотілося б не виїжджати кудись, а щоб це було в селі, щоб до нас приїжджали 
люди»  

(с. Кир’яківка).

 Жителі Запоріжжя мають більш сфокусовані запити на культурні продукти, хотіли 
би бачити в місті великий майданчик, на якому могли б виступати світові артисти; цікавлять 
гумористичні шоу, стендап; фестивалі джазової і класичної музики; не вистачає спортивних 
заходів, на футбольному полі, які можна організовувати в різних сучасних форматах; є запит на 
цікаві формати музеїв, в приклад наводився музей пива у Львові, Краївка. Окрім цього учасники 
вважають, що існуючі заходи погано рекламуються, відтак мають низький попит. Учасники в 
цілому схвалюють карантинну ініціативу трансляції різних концертів онлайн, чи відвідування 
музеїв онлайн, але не сприймають це як вдалу практику у звичайному житті, більше цінують 
живу атмосферу присутності. 

«Не хватает рекламы про клласные мероприятия, поэтому люди не ходят» 
(Запоріжжя).

Червоною лінією культурних запитів для Миргородчан є культурне дозвілля для підлітків 
і молоді, тому одноголосно ключовим запитом назвали створення хабу, чи культурного 
центру, який би функціонував не епізодично, а на постійній основі, який би давав можливість 
обговорювати певні бізнес ідеї, займатися музикою, танцями тощо. Головне, щоб цей 
напрямок розвивався у сучасних тенденціях та дійсно міг зацікавити підлітків і молодь. Щодо 
споживання культурних продуктів у режимі онлайн, Миргородчани не схвалюють такий 
формат, одноголосно надають перевагу офлайну.

 

«Діти до 14 років охоплені увагою, ті, хто постарше також знайдуть заняття, 
люди працюючі, середнього віку, ходять на роботу, для них питання культурнго 

дозвілля попри них проходить. А ось 14-18-22 роки – ця вікова категорія випадає з 
нашого культурного середовища, якщо тільки не робить щось навчальний заклад» 
(Миргород).

Жителі Хуста наголошують на необхідності створення музею під відритим небом, 
розвитку гастрольної діяльності в місті, запрошення на концерти українських гуртів, таких 
як «Гайдамаки», «Воплі Відоплясова». Також є запит на створення в місті культурного центру 
для дітей і підлітків, який би суміщав в собі функції розвиваючого центру і будинку культури. В 
цілому жителі Хуста також воліють отримувати культурні продукти в режимі офлайну, водночас 
дехто зазначив, що не вистачає якісних онлайн книжкових форумів чи порталу для перегляду 
фільмів. 
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«Нужна качественная украинская музыка, а то Полякова может и приедет, но я 
на нее не пойду» (Хуст).

Обговорення витрат на культурне дозвілля і розвиток викликало деякі труднощі, учасникам 
важко оцінити скільки вони готові витрачати на культурні продукти, називались різці цифри, 
жителі міст районного значення і села називали від 1 до 5% щомісячного доходу, більші суми 
були озвучені у Запоріжжі – 10-20%. Ключовими думками було те, що подібні витрати мають 
ситуативний характер, якщо, наприклад, це довгоочікуваний концерт, на нього можна 
витратити суму у розмірі зарплати, відкладаючи декілька місяців, з іншого боку учасники 
вказують на те, що зараз є велике різноманіття безкоштовних продуктів, якими за бажання 
можна користуватися. 

Щодо досвіду створення культурних продуктів, більшість учасників з різних населених 
пунктів долучалися до створення різних культурних продуктів. Дехто згадував ще свій шкільний 
чи університетський досвід, як то участь у КВН, ансамблях, видання газети, підготовка статей, 
вистав, тощо. Частина долучається до створення культурних продуктів зараз: дописи в сільську 
газету, участь у книжковій толоці, гра на музичних інструментах, організація фестивалей, 
виставок, майстеркласів, танцювальні дійства, благодійні виставки, аукціони. 

Більшість учасників повідомили про своє бажання і готовність до створення культурних 
продуктів, зокрема жителям села Кир’яківка і міста Хуст були би цікавими такі ініціативи: 
взяти участь у концерті, театральній виставі; створити проект про українське весільне вбрання, 
вишиванку; навчитися майстерності українського бойового гопака і навчати далі молодих 
хлопців; долучитися до проекту розвитку дітей з матерями; взяти участь в проекті по реставрації 
місцевої історичної пам’ятки; взяти участь у майстер-класі по народним промислам, створити 
щось власними руками; долучитися до створення документального фільму, наприклад про 
життя міста під час карантину; взяти участь у проекті по пропагуванню здорового образу 
харчування і життя. Жителі Запоріжжя і Миргороду були більш стриманими в ідеях, загалом 
говорили про те, що бажання створювати культурний продукт є, але питання в навиках і 
відповідних знаннях. 
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3 1 3  Сприйняття запиту і попиту

Більшість учасників сприймають креативні індустрії в першу чергу як бізнес, для меншої 
частини це щось серединне між бізнесом та культурою, і лише дехто зазначив, що це культура. 

«Це бізнес, бо культури в сучасник кліпах одиниці, розврат, всі намагаються 
роздягнутись, все для того, щоб зацікавити очі, а не розум» (с. Кир’ківка).

«Є мода, яка дійсно культура – вишиванка, наприклад. Є одиничні випадки» (с. 
Кир’ківка).

«Культура и бизнес сейчас очень связаны, это мировой бренд, это культура моды, 
но и бизнес тоже, эти понятия не разделимы» (Запорожье).

«Виключно бізнес, і тут немає ніяких інших моментів, але хотілося щоб це було 
культурой» (Миргород).

«Це важко. Якби там було все на свої місцях, то була б культура. Зараз це гібрид, 
лише паростки пробиваються» (Миргород).

«Это культура. Когда-то и Моцарт считался попсовиком»  
(Хуст).

«Для создателей это бизнес, а для потребитей это культура. Ничего плохого нет, 
если культура сама зарабатывает на себя деньги и потом можно выделять деньги 

на другие элитные сферы» (Хуст).

Усі учасники в різних населених пунктах одноголосно запевнили, що для них є дуже 
важливою наявність можливості користуватися певними культурними продуктами, навіть 
якщо їм особисто наразі це не видається актуальним. Ключовими аргументами до цього 
вважають те, що пропозиція завжди породжує запит, з іншого боку у людьми можуть змінитися 
смаки і пріоритети з часом, окрім цього наявність можливостей для культурного розвитку 
підвищує загальнонаціональний культурний рівень населення. 

«Ообов’язково повинна у людини бути така можливість. Людина як особистість 
постійно розвивається. хочеться почитати твір і подивитись екранізацію. З 

віком змінюються потреби, треба щоб був вибір і сприйняття на кожному етапі 
життя теж різне» (Киряківка).

«Важно, буду рад, что люди занимаются саморазвитием, мне будет интересно с 
ними общаться (Запоріжжя).

«Це дуже важливо, бо є не тільки я, моїм друзям може бути цікаво, може змінитися 
думка і вподобання» (Миргород).
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«Очень важно. Это культурный уровень населения, и я могу передумать, это мое 
право свободы выбора» (Хуст).

Переважна більшість учасників різних груп зазначають, що дуже позитивно ставляться до 
«ураїнського виробника». Люди вболівають за українське, пишаються тим, що стереотипи 
українського «віночка і чоботів», відходять на другий план, Україна стає відомою завдяки 
іншим сучасним культурним продуктам. Водночас вважають, що потрібно прискорити 
темпи розвитку, тому що українське не встигає за світовими тенденціями. Лунали також 
точкові висловлювання, що через політичну заангажованість не можемо популяризувати 
деякі продукти на міжнародному ринку. Схвальні відгуки надавали переважно сучасній 
українській пісні; українським брендам одягу, фільмам («Спіймати Кайдша», «Століття Якова»), 
але якість серіалів поки на низькому рівні; українській літературі («Соло для Соломії», книги 
Любка Дереша, видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Г»). Дехто навпаки поки що налаштований 
споживати закордонний продукт, вважає його якіснішим. 

«Український виробник розвивається, щось намагається видати нове» ( 
Кир’яківка).

«Мы не так опытны, в том же киноматографе, но мы должны это потреблять, 
чтобы делать лучше. Если мы не будем потребителями этой культуры, тогда у не 

нет будущего» (Запоріжжя).

«Скептически отношусь к украинскому производителю. Не вижу смысла слушать 
Онуку, если могу послушать качественную другую музыку» (Запоріжжя).

«90% сучасної музики стає популярною в Росії, але люди які роблять її, це українці, 
там всі ці гроші. Український виробник погано інвестується. Продукт має 

створюватися і продаватися» (Миргород).

«Українська література – це потужний продукт, багато жанрів, тематика різна, 
як поліграфічний продукт, різноманіття видавництв цікавих. Сама книжка в 

поліграфічному сенсі стає якісним продуктом» (Миргород).
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3 1 4  Державна підтримка культури

Обговорення фінансування культури показало різні погляди і думки учасників, в цьому 
питанні не було одностайності. Здебільшого все ж таки говорили про те, що фінансувати 
культуру мають центральні органи влади, ключова фінансова відповідальність має бути на 
державі, водночас все залежить від масштабів потреб і сфер фінансування. Якщо це певні 
локальні місцеві заходи, вони мають фінансуватися на місцевому рівні, за допомогою місцевих 
меценатів, силами громади. Тобто ідеальною моделлю скоріше вбачають симбіоз фінансування 
культури з різних джерел. 

«Основний тягар має взяти держава»  
(Кир’яківка).

«Все залежить від керівництва району, населеного пункту. Якщо можливості є і 
розуміє керівник що таке культура, то добре, залежить від пріоритетів місцевої 

влади, комусь пощастить, а комусь ні» (Кир’яківка).

«Місцева влада не завжди може фінансувати культуру, дуже багато грошей 
витрачається, коли спускаються з центральної, може краще одразу з 

центральної в осередки культури» (Кир’яківка).

«Все налоги, которые попадают в государство, это наши деньги, то есть 
государство не может содержать ничего. Я бы министерство культуры разнес 

и придумал какие-то другие системы, которые помогали бы развивать культуру» 
(Запоріжжя).

«Систематичним фінансуванням має займатися держава. Як казав Черчіль «Хто 
не кормить свою культуру, буде кормити чужу армію»» (Миргород).

«Нет разницы местные или центральные, главное, чтоб выделялись»  
(Хуст).

Щодо сфер, які повинна фінансувати держава, є ряд цікавих тез, отриманих в рамках 
обговорення цього питання з учасниками:

держава повинна надати стартовий капітал для розвитку креативних індустрій, поштовх, 
пільги на комунальні послуги, тобто держава має створити сприятливі умови для розвитку 
креативних індустрій;

необхідно переглянути галузі, на які держава виділяє кошти, на скільки вони є корисними 
для суспільства;

держава має виділяти кошти на різні національні шоу, як «Україна має талант» для пошуку 
талановитих людей і надання старту для розвитку;

розподілом державних коштів на розвиток культурних сфер мають займатися виключно 
компетентні люди;

необхідні державні гранти на розвиток різних культурних сфер, в тому числі креативних 
індустрій і якісна оцінка талановитих пропозицій;
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культурні продукти, які мають на меті формування культурної свідомості населення, 
національної ідеології, поглиблення знань щодо історії країни, а також історичні архітектурні 
пам’ятки, які є національним надбання, мають обов’язково підтримуватися і фінансуватися 
державою;

соціальні продукти має фінансувати держава, брендові  - ні; 

патріотичні культурні продукти з креативної індустрії може фінансувати держава. 
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3 1 5  Рівень обізнаності про УКФ

Учасники мають  незначний рівень поінформованості про Український культурний фонд. 
З 24 осіб 5 повідомили що чули лише назву, але не знають чим займається Фонд, які проекти 
реалізує, ще 5 учасників, чия робота дотично стосується сфер культури, мають трохи глибші 
знання про діяльність Фонду, але вони були не достатніми для більш детального обговорення. 

«Саму назву чула, але що роблять нічого не знаю, організаціїю виставок знаю 
робили»  

(Кир’яківка).

«Оголосив програмні конкурси по підтримці креативних індустрій. Написано 
недоступною мовою, не зрозуміла хто має право брати участь. Знаю, що відділ 

культури бере участь» (Миргород).

«Трішки чула, коли цікавилася підтримкою дітей з інвалідністю»  
(Миргород).

«Я чула трохи. 2 роки назад створений. Організовують гранти, конкурси» 
(Миргород).

«Много мероприятий делают и оказывают поддержку творческой молодёжи» 
(Хуст).

Малюючи образ українця/чи українки учасники називали як ряд якостей, так і певні 
асоціативні образи, як то: краса, приємний голос, гарні очі, дівчина з косою, діти вбрані в 
українське вбрання, вишиванка, традиції, борщ, козак, воїн, бокс, зокрема лунали згадки  
братів Кличко, Усика, Ломаченка. Ще одна асоціація з конкретною персоналією – це актор і 
майор української армії Василь Сердюк. Українець для учасників це доброзичлива людина, яка 
любить свою країну, місто, це захисник, людина честі, пишається своєю країною, патріотична 
людина, весела, співоча, володіє декількома мовами, освідчена людина, горда, свободолюбива, 
смілива, позивна, оптимістична, трудолюбива, любить затишок і порядок. Лише точково 
були такі асоціації як заробітчанин, житель Канади, неорганізована людина, «кожен сам собі 
гетьман». 
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3.2. Діти і підлітки

3 2 1 Розуміння культури і культурних продуктів

Діти розуміють під поняттям культури – особливості поведінки, культурні практики, а також 
традиції різних народів, визначні місця свого міста.

«Коли люди поводяться культурно», «Це - поведінка і щось пов`язане з людьми», 
«Культурно відпочивати, ходити в театр», «Традиції народів».  

(Полтава).

«Достопрімечательності города – Біла альтанка».  
(Полтава).

Підлітки говорять про культуру як про цінності, які об’єднують багатьох людей разом для 
задоволення своїх духовних потреб. Декілька старшокласників сприймають різні культурні 
смаки поколінь як прірву, і вважають, що популяризація різних можливостей допоможе її 
вирівняти. 

«Асоціюється з духовними моментами, коли можуть зібратись багато людей 
з різними смаками, всі творчі люди разом. Це різні заходи в місті, концерти» 

(Конотоп).

«День вуличної музики - фестиваль кожного року. Хочу більше таких фестивалів. 
Хочу День архітектури або живопису, фестивалі, які згуртовують людей, 

розвивають творчі напрямки і навчають людей культурі. У людей є різні рівні 
культурних цінностей, якщо будемо долучатися до фестивалів, зможемо досягти 
більшого культурного розвитку» (Конотоп).

«Насамперед це те, що об’єднує народ. Якщо буде більше заходів, народу буде легше 
сприймати, конфлікт наших бабусь і нас – дуже відчутний, є шанс зрівнятися. 

Сучасне мистецтво, книги, музика – все це є прірва між поколіннями. Музика, 
українські таланти мають бути більше відкритими» (Конотоп).

Культурний продукт – це те, що культурно збагачує людей – книги, живопис. Також це той 
засіб, за допомогою якого люди пізнають культуру.

«Це готові продукти – як інформація для людей, дає щось нове. Музику може 
слухати певна категорія людей, за віком, хтось любить рок, хтось меланхолічну 

музику. Мистецтво різне» (Конотоп).
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«Творчість завжди добре продавалася – особливо музика, фільми потребують 
затрат великих, це не дуже прибутково. Музика – ми майже не вкладаємо, а 

більше отримуємо, розвинені різні майданчики. Можемо безкоштовно викласти 
у мережу, або продати свою пісню. Це великий прорив у культурі, музики та 
творчості» (Конотоп).

Український культурний продукт підлітки пов`язують з сучасними обробками народних 
пісень, спробами музикантів творити як російською, так і українською. Відзначають 
відеопродукти про місцеву історію та культуру. Намагаються пояснити собі конфлікт поколінь 
тим, що зарубіжна культура була мало доступна в СРСР, і тому їх бабусі та дідусі часто не 
розуміють сучасне мистецтво, музику.

Більшість підлітків пов`язують сучасний український культурний продукт з інтернетом 
– можна як безкоштовно викладати музику, відео, тексти, так і користуватися культурою не 
виходячи з дому. 

«Якщо це музика, то зараз більшість авторів робить так, що осучаснюють 
народні пісні, накладають мікси – і так з кожним напрямом» (Конотоп).

«Відеопродукти українського походження – краще якість фільмів, виросла якість 
відео, кліпів, історико-культурні відео про Сумщину (Путивль) – багато зроблено 

на тему культури, історії, відеороликів, які описують гарною мовою про культурні 
центри України. Займаюсь відео останні 2 роки, знімаю культурні місця України. 
Зняли ролик про церкви» (Конотоп).

«У підлітків є доступ до інтернету, на широких майданчиках немає доступу, 
просувати цю культуру, трансляції – цей конфлікт можна вирішити» 

(Конотоп).

«Обрив між людьми похилого віку обумовлений тим, що в СРСР не була розвинена 
культурна складова, мало було зарубіжної музики. Зараз зарубіжної музики 

більше, ніж вітчизняної, хочеться чути українських виконавців – щоб вони були 
популярні і закордоном» (Конотоп).

«Зараз культурна складова невід’ємна від народу. У нас є всі можливості, щоб 
культурно збагачуватися не виходячи з дому». (Конотоп).
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3 2 2  Запит і попит на культурні продукти

У культурному житті Полтави діти виділили такі можливості: 

А) Гуртки для дітей і підлітків.

Будинки культури, палаци дітей і юнацтва, музичні та художні школи пропонують велике 
розмаїття розвитку творчих здібностей. Учасники відзначають заняття танцями, театром, 
гітарою, малюванням і бісером. Також заняття в гуртках, ансамблях, художній школі дають 
можливість виступати у своєму місті, а також подорожувати. Дивитись виступи / вироби 
ровесників – і таким чином, культурно розвиватися. Підлітки з Конотопу назвали ТДЮТ – дуже 
гарним центром юнацької творчості.

«Займаюся танцями 7 років в міському будинку культури, виступали у с. Кривий 
Берег, виступаємо на всіх святах» (Конотоп).

«Займаюся футболом щодня у Ворсклі»  
(Полтава).

«Раніше ходила на танці, художку, тхеквондо – не сподобалось. Продовжую 
шукати» (Полтава).

«Дитяча школа мистецтв – показують вистави для молодших класів, є «Зоряний», 
«Сучасник» – танцювальні гуртки, можна навчитися танцювати і виступати у 

Києві і інших містах. Є футбольні, баскетбольні гуртки» (Конотоп).

«Досить активно брав участь у культурному житті міста, у музичній школі 
займався, ходив на виставки, були лекції» (Конотоп).

Б) Бібліотеки.

Деякі учасники беруть книги для читання у бібліотеці та користуються бібліотечними 
комп’ютерами. Інші говорять, що ходять в бібліотеки лише зі своїм шкільним класом.

«У бібліотеці пуфіків немає, але іноді діти ходять просто пограти в комп, 
посидіти туди ходять. Книжки там рідко читають, ходять туди зі школою – 

наш клас просили, щоб ми прийшли у бібліотеку, і наш клас зняли на камеру. Дуже 
мало людей ходить в бібліотеку, можна знайти інформацію, не виходячи з дому» 
(Конотоп).

В) Вуличні свята та фестивалі.

«Свято меду», «Масляна», «Шкільний ярмарок» біля театру Гоголя у Полтаві. На 
Новий рік на вулиці Леніна ставлять ялинку і вистави новорічні, на Івана Купала 

– пінні вечірки».
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У Конотопі підлітки назвали фестивалі, що проводяться підприємцями та ініціативними 
групами.

«Щороку проводиться фестиваль вуличної музики, фестивалі до свят, 
«фотосушки» проводяться. Це більше ініціатива індивідуальних підприємців».

Г) Атракціони, розваги для дітей і підлітків у ТЦ

Також діти люблять відвідувати атракціони у парку або у торгових центрах. Там можна 
кататись на ковзанах, стрибати на батуті, відвідувати різні дитячі вечірки (наприклад, з 
мильними бульбашками). Відвідування полтавських театрів (театр Гоголя, театр «Листопад») – 
відбувається зі школою чи батьками.

«Есть театр Гоголя возле центра, мы ходили туда с школой, зимой на 
представление «Казка про чорта».

Д) Відвідування кінотеатрів.

Декілька підлітків ділилися враженнями від перегляду нових українських фільмів - «Крути», 
«Кіборги», комедії «Скажене весілля» – 2 частини. Більшість з них не дивиться телевізор, але 
один з тих, хто дивиться, надає перевагу українським серіалам на «1+1», шоу «95 кварталу», 
«Ліга сміху», серіал «Папік». Діти вибирають дивитися аніме, бойовики, фантастику («Людина-
павук», «Гаррі Поттер»), Переглядають ці фільми як в кіно, так і вдома.

«Фільми та книги люблю специфічні. Знаю, що є гідні українські фільми – фільм 
«Крути» мене дуже вразив, екранізація дуже гідна, «Кіборги». Багато режисерів 

українських працюють на європейську публіку». Кінотеатр - багато всього цікавого, 
Зараз є фільми під відкритим небом» (Конотоп).

«Мої знайомі розповідали, як це круто, дивитись кіно на стадіоні. Кінотеатри 
показують новинки» (Конотоп).

Е) Музеї.

Знають, що у місті є, але відвідують рідше – музеї. Подобаються нові форми роботи, такі, як 
«Ніч в музеї». Назвали у Полтаві: Музей Панаса Мирного, про його життя. Музей Пожежної 
безпеки. У Конотопі –Краєзнавчий музей, Музей вертольотів, Музей Генерала Драгомірова. 
Деякі підлітки мають досвід подорожей Сумщиною (Батурин, село Гукове – місце народження 
П. Куліша) і звертають увагу саме на історико-культурні пам’ятки.

«Музей проводить заходи може раз на рік, рідко туди ходять з задоволенням. За 
останній рік були цікаві заходи. Проводилась «Ніч у музеї» – був дуже цікавий 

захід. Цікаво, коли в музеях роблять класні заходи» (Полтава).
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«В інших містах проводяться цікаві екскурсії – їздив на батьківщину 
Пантелеймона Куліша – там проводять маленькі заходи, грають весілля, можна 

прийти у будь-який момент. Є інфраструктура» (Конотоп).

«Батурин – зібрані декілька цікавих експонатів, проводяться культурні заходи. 
У Батурині всі проводять весілля, це помістя одного з останніх гетьманів. Там 

дуже гарно, гарна територія, історичні місця» (Конотоп).

Вільний час дітей і підлітків 

1) Література.

Частина дітей і підлітків читають лише те, що задають в школі, кажуть, що не люблять читати. 
Але і ті, хто давно полюбив читати, і ті, хто самостійно вибрав книгу для читання лише під час 
карантину. 

«Нещодавно полюбила читати книги – «Жінка в білому», українських авторів не 
читаю. Потрібно мабуть пошукати. Не подобається, коли в школі змушують 

читати нецікаве» (Конотоп).

«Більше люблю читати там, де казкові герої, «Лісова школа», почала читати 
книгу «Алі паруси» (Полтава). 

«Не дуже люблю читати»  
(Полтава).

2) Комп’ютерні ігри.

Грає більшість хлопців у комп’ютерні ігри: спортивні, “стрілялки”, іноді - стратегії.

3) Музика.

Слухають англійською, російською, українською мовами. Біллі Айліш, Рамштайн, Нірвана, 
реп, повільна музика, російські виконавці, українські виконавці. Прихильники аніме слухають 
опенінги (звуковий супровід початку аніме-фільмів), їх часто перекладають російською, хотіли 
б чути український дубляж аніме та опенінгів. Серед українських виконавців були названі: 
«Время и стекло», Артем Півоваров, Альона-Альона, Ірма Конєва реп, «Монатік», «Зе хард кіс», 
«Марув», «Бумбокс», Єрмак-реп. 

«У нас стильна музика  - те, як знімає кліпи «Монатік», і ще багато класних рок-
гуртів у нас, «Бумбокс» (Конотоп).

«Слухаю рідко, більше російських реп-виконавців, чув Альона-Альона, але не 
завантажив. Не так качає, як російське» (Полтава).
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«Завантажую опенінги з аніме російською, люблю багато різних, на рос. і на англ.
Раніше слухала українських, а зараз смаки змінилися»  

(Полтава).

ТБ переважно не дивляться. Тобто канали комунікації і контенту для дітей і підлітків мають 
бути у ютубі та тіктоці.

«Ютуб – різні приколи, навчальні відео про компи, распаковки посылок, рукоделие, 
вязать крючком, пранки» (Полтава).

«Дивлюсь Ютуб Юліка – там багато чого, коли снідаю, вмикаю його, веселі відео» 
(Полтава).

«В Ютубі дивлюся спортивні відео, футбол або бокс, ігрові відео»  
(Конотоп).

«ТікТок – я є, дивлюся все, що попадеться – півтори години на день»  
(Полтава).

«ТікТок займає купу часу – сиджу, коли є трохи вільного часу і коли я втомилася і 
хочу дивитися ненапружуюче» (Полтава).

Підлітки з Конотопа називають своє місто зручним для прогулянок, адже тут безпечно 
гуляти самим. Для прогулянок обирають двір, поїздки на велосипеді на природу, тусуються 
біля Меморіалу. Скаржаться на те, що у місті відсутній простір, де в холодну пору року можна 
підліткам зібратися та поспілкуватися. 

«Років з 7 діти у Конотопі гуляють самі – це велика цінність. Діти з Києва мабуть 
би оцінили це» (Конотоп).

«Їзджу в стару частину міста, стрітфото знімаю – як собака переходить дорогу. 
У вересні планую зробити свою виставку» (Конотоп).

«Люблю їздити на рідну річку Сейм. Часто думаю, що багато людей не цінують 
те, що у нас є, що у нас є заповідна зона, де можна безкоштовно відпочивати. 

Конотоп – 10 км від Сейма, можна купатися в кришталево чистій воді» (Конотоп).

«Гуляю на вулиці, займаюсь танцями, під час карантину танцювала на вулиці, 
обожнюю наметові табори – там немає машин і турбот» (Конотоп).

«Дивлюся вдома фільм, граю в настільні ігри, Уно, їздила раніше в табір, але зараз 
його закрили через карантин. Коли навчання – немає часу, на вихідних гуляємо» 

(Конотоп).



54

Дітей і підлітків цікавить розвиток спортивних секцій і облаштованих спортивних 
майданчиків, зокрема в школах. Ті, хто займаються у театральному, танцювальному гуртках 
мріють про більше публічних виступів і поїздок. Учасникам цікаві неординарні заходи, такі 
як «Ніч у музеї», «Фотосушка», «Музей по темі музики». Підлітки готові самі організовувати і 
допомагати дорослим влаштовувати те, що для них цікаве: фестиваль талантів, виставки своїх 
фотографій, фестивалі субкультур (наприклад, аніме). Їх також хвилюють проблеми екології – 
хочуть посадити більше дерев у місті, подбати про закинуті території. 

Деякі учасники висловили потребу у появі (Конотоп) і розширенні (Полтава) торгових 
центрів, оскільки вони часто мають розваги для їх віку, там тепло та можна «тусити». Діти 10-12 
років люблять проводити час з тваринами і мріють про контактні зоопарки.

«Хочеться, щоб зробили нормальні шкільні футбольні поля»  
(Полтава).

«Я з батьками люблю ходити в зоопарк, хотілося б, щоб був стаціонарний цирк у 
Полтаві і великий зоопарк» (Полтава).

«Раніше було більше концертів, частіше я виступала – не було такого, що цілий 
місяць я не виступала. Можливо на рік 1 чи 2 рази виступаємо. Здається, що 

занепало трохи, концертів немає, нічого немає» (Конотоп).

«Може люди і хочуть, але походити по місту, все настільки приїлося – хочеться 
нового, виступів» (Полтава).

Один з учасників зазначив, що погана якість доріг не дозволяє потрапити до культурних 
місць і пам`яток, і вони занепадають. 

«Велика печаль – це дороги. Не можна потрапити до культурних місць – як 
Путивль, наприклад. Є якісна дорога, туди можна їздити» (Конотоп).

Підлітки висловлюють потребу у створенні громадських місць саме для них. Часто вони 
збираються у не дуже придатних для цього місцях – катаються на скейті біля пам`ятників у 
центрі, сидять біля закинутих будівель або у торгових центрах. 

Учасники хочуть, щоб було безкоштовне, тепле і затишне місце, щоб можна було грати в 
настільні ігри, спілкуватися, малювати, співати, відпочити. Задачею розвитку підліткового віку 
є групування, тому було б доречним створити такі хаби, де підлітки могли б вільно задовольняти 
свої потреби та розвиватися. 

«Багато знаю хлопців, які хотіли скейт-парк. Вони катаються у центрі міста, 
3 сходинки. Це тупо небезпечно. Було б круто побудувати скейт-парк для молоді. 

Це був би широкий діапазон людей, посидіти, подивитися, це було б безпечено» 
(Конотоп).
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«Немає куди піти підліткам взимку, немає де посидіти, провести час. Хотілось 
б якісь приміщення з пуфіками, щоб хтось робив чай-каву, настільний теніс, 

щоб відпочити, поспівати. Хочеться місце, де не треба платити гроші, але 
насолоджуватись атмосферою» (Конотоп).

Серед онлайн запитів діти виділили найбільше можливість поспілкуватися з психологом про 
свої проблеми з батьками, буллінг у школі. 

«Потрібні конференції на теми дитячої психології , тому що хтось боїться 
розповісти батькам, щоб можна було розповісти психологу» (Полтава).

Підлітки хочуть спілкуватися онлайн з дітьми з інших країн – телеконференція, відео чи 
аудіо-форум. Є бажаючі створювати цифровий контент для популяризації місцевої культури. 

«До нас на табори приїздять наприклад британці. Було б класно та цікаво на різні 
теми поговорити з дітьми з різних країн на телеконференції» (Конотоп).

«Я хочу робити більше цифрового контенту для місцевої культури, показувати 
гарні місця, що є місця куди можна поїхати – Сумщина, Чернігівщина. Багато 

класних місць. Брати участь, слухати, грати, дивитися» (Конотоп).

Досвід створення культурних продуктів

Діти та підлітки шукають різні можливості самовираження, хтось обирає один напрямок 
і продовжує в ньому розвиватися, хтось пробує відвідувати різні гуртки, майстер-класи, 
спортивні секції, щоб знайти те, що задовольняє культурні потреби. У більшості учасників обох 
фокус-груп є досвід створення культурних продуктів на гуртках (танцювальні композиції, бісер, 
малювання, театральні вистави), а також самостійних (написання пісень, віршів, рукотвори, 
малюнки, вулична фотографія). Декілька учасників відвідують лідерські гуртки, беруть участь у 
шкільних проектах з благоустрою простору. Одна старшокласниця поділилася своїм 4-річним 
досвідом участі у гуртку журналістики. Учасник з Конотопа займається вуличною фотографією, 
а також створенням відеороликів про видатні місця Сумщини.

«Я була у гуртці журналістики, в Конотопі є місцевий телеканал, знімаємо 
різні передачі, ділимося думками. Ви відвідуєте різні фестивалі, спілкуєтесь 

з режисерами, ходила на гурток, ти можеш відсилати свої роботи, можеш 
фотографувати. Оренда студії коштує 500 грн, а для тебе як члена гуртка – 
безкоштовно».

«Ходжу в Школу мистецтв на театральний гурток, ми створюємо вистави та 
сценки, на Свята День Валентина чи 8 березня виступаємо постійно, виїзджаємо 

з Конотопа з виставою. Виїзджаємо на інші сцени, щоб змагатися з іншими 
колективами».
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«Танцюю і викладаю танці для діток, їзджу на танц. майстерні хореографів, 
створюю власні проекти для школи – біля школи є трамвай, там була стіна з 

матами і ми зафарбували стіну картинками. Написали там цитати українських 
діячів, письменників, артистів, мотивуючі цитати» (Конотоп).

Третині опитаних важливо брати участь у створенні культурних продуктів і в проектній 
роботі.

«У нас біля школи мало дерев – хотілося б більше природи, квіточок, дерев, 
фруктовий сад посадити. Нам потрібно оновити дитячі майданчики» 

(Конотоп).

«Найскладніше – це все привести до ладу кінотеатр «Мир», Меморіал – там є що 
робити. Десь потрібна дорога, десь замазати штукатурку. Привести в порядок. 

Посадити дерева. Це б урізноманітнило ландшафт» (Конотоп).
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3 2 3  Сприйняття запиту і попиту

Більшість підлітків сприймають креативні індустрії які пов’язують між собою бізнес 
і культуру, для меншої частини це щось ближче до бізнесу. Дискутували між собою про 
твердження, що бізнес – це лише гроші, а культура – це натхнення і сила. Згадали якісних 
українських дизайнерів з Інстаграму, які інтерпретують етнічні елементи по-сучасному та 
використовують гарні тканини. Прозвучала думка, що приватні особи роблять якісніший 
продукт, ніж держава. Найбільше з бізнесом пов`язують дизайн побутових предметів і моду.

«Хтось робить для душі, а хтось для грошей»  
(Полтава).

«Якщо це мода і це гарно, було натхнення, вклав сили – це і є культура» 
(Полтава).

«Є культурна складова і економічна. Хто буде робити культурні заходи без доходу? 
Є волонтерські заходи – це класно» (Конотоп).

«Все, що легалізовано – це бізнес, ми платимо податки. Це поєднання культури та 
бізнесу. Будь-яка праця має бути оплачена. Не обов`язково думати, що бізнес – це 

без душі» (Конотоп).

«Приватні особи роблять продукт, який набагато якісніший, ніж держава» 
(Конотоп).

Діти з Полтави розуміли під «українським виробником» ті культурно-розважальні установи, 
які вони люблять відвідувати. Назвали Контактний Зоопарк «Екопарк Фельдмана», Парк 
Горького у Харкові, Музей-Літак.

Музика найчастіше згадується як український продукт. Підлітки з Конотопа зауважили, 
що різні інтереси впливають на вибір культурних продуктів, і тому вони мають бути різні. Їм 
хочеться осучаснити існуючі культурні установи – музеї, та бібліотеки. Також хочуть більше 
якісних тематичних продуктів – виставок, фестивалів, онлайн-контенту. Для старшокласників 
важливо, як вони виглядають - декілька учасників висловили бажання підтримувати 
українських виробників одягу, якщо вони створять зручний, практичний і приємний одяг в 
форматі масмаркету.

«Не дуже люблю наш музей, але якщо його змінити, зробити цікавіше, щоб було 
тематично – ходило б більше людей і відвідувало б» (Конотоп).

«Якщо осучаснити, зробити цікаву ідею - я б ходила – це було б таке вперше у 
нашому місці. 

Важливо, у кожного різні інтереси, моя бабуся ходить у бібліотеку. Комусь цікаво, що є музей, 
а хтось ходить в кіно. Щоб усім було цікаво. Кінотеатр «Мир» – йому може 50 років, це стара 
будівля, там збираються люди, я там грав концерт. Але якщо чесно для підтримання ритму – 
треба робити більше та якісніше». 
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3 2 4  Рівень обізнаності про УКФ

Лише один з шести підлітків в інтернеті бачили повідомлення про Український культурний 
фонд. Більшість незнайома з його діяльністю і повідомленнями. 

Хто такий для вас «українець/українка»? 

 
Уявлення дітей і підлітків про образ українця варіюють від традиціоналістської картинки 17-
19 сторіччя з підручника (прядуть на прялці, носять шаровари), ідеалістичного сприйняття 
людини лише з добрим з характером, працелюбної і тої, яка знає свою культуру, сприйняття 
себе як звичайних українки та українця, які можуть бути різними, до потреби модернізації 
образу від сільськогосподарського до сучасного фрілансера, який будує демократичну Україну, 
або фахівця, який працює за кордоном, але дбає про Україну. Дехто висловлює строгі вимоги до 
образу українця: мають знати свою історію і культуру, чесно працювати та не красти, дбайливо 
ставитись до природи.

  
Деяких підлітків турбує те, чи буде вистачати їм заробітку в Україні чи доведеться їхати 
працювати за кордоном. Обговорювали якість освіти в Україні та в інших країнах, більшість 
скаржилася на зниження рівня шкільної освіти під час карантину. Висловили позицію, що в 
Україні мають бути створені гідні умови життя та праці, щоб люди не хотіли звідси їхати. Для 
декількох підлітків державна незалежність, демократія, відповідальне ставлення, чесна праця є 
необхідними умовами образу українця.

Традиціоналістське сприйняття: 

«Українці займаються старовинними справами – прядуть на прялці», «Їдять сало, 
п`ють горілку – але я сало не люблю і горілку тоже. Вишиванка, обємні штани, 

борщ, цибуля і часник».

Українці - це звичайні люди: 

«Самі звичайні люди, поважають свою культуру і історію, кожний з нас – українець 
або українка». «Ходить на улюблені місця, вивчає свою історію, щоб комусь 

розказати».

«Люди з різними захопленнями, своєю думкою». «Звичайні люди, займаються 
тим, що їм подобається, не вбивають свою країну, поважають і люблять її – 

працювати чесно, не красти нічого. Не викидають сміття під дерева».

Ідеалістичне сприйняття: 

«Культуру знають, добрі дуже по характеру», «Пишаються своїми митцями, 
серйозно ставиться до стародавніх традицій».

«Якщо українець або українка – повинна цікавитись українською музикою, 
фільмами, культурою, історія, дизайнерами». 
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Сприйняття роду занять українців: 

«З одягу – костюм і під піджаком вишиванка, проводить вільний час на городі».

«Це люди, які люблять працювати як закордоном, так і вдома, як на городі, так і в 
економічних сферах».

«У нас проблема з економікою – отримати гідну професію досить складно, тому 
багато людей середнього віку після 40-50 років – працюють вдома, можливо 

фрілансери, чи в аграрному бізнесі, займаються економічною діяльністю».

«Хочеться вірити, що образ українців буде модернізуватися – люди, які готові 
працювати і отримують гідну оплату. В країні, де є талановиті люди, не 

вистачає образу працелюбних людей».

Образ українця як жителя демократичної незалежної країни: «Не погоджуюся ні з горілкою, 
ні з салом. Україна 29 років існує як незалежна держава. Це більше старі часи. Це теж саме, що 
Росія – це ведмеді, балалайки».

«Для мене українець і українка – це люди, які працюють в демократичній країні, 
будують і розвивають суспільство, радіють. Немає бути стереотипів, що 

українці сидять на городі».

«Глобальна проблема – те, що люди їдуть з України. Оплата закордоном вище. 
Потрібно створити умови, щоб спрямувати сили на те, щоб Україна сама 

працювала на себе. Багато їде вчитися закордон, а працює в Україні».
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3.3. Студенти

3 3 1  Розуміння культури і культурних продуктів

При конструюванні розуміння культури учасники фокус груп здебільшого притримуються 
класичного «хрестоматійного» визначення культури як комплекс матеріальних і духовних 
цінностей що оточують їх у повсякденному житті. Для обох опитаних груп важливим видається 
проговорення нематеріальних властивостей культури.

«Для мене, особисто, культура – це духовний розвиток суспільства»  
(Суми). 

Однак, група працюючих студентів, також, робить наголос на тому, що культура також 
уособлена в просвітницьких закладах, які займаються популяризацією національної спадщини.

«…культура – це якісь пам’ятники визначні, архітектура і тому подібне, те чим 
ми можемо пишатися» (Суми). 

Водночас непрацюючі студенти також вбачають у культурі можливість для особистого та 
колективного розвитку та її модернізаційного потенціалу.

«Культура – это взаимодействие между людьми и создание чего-то нового» 
(Миколаїв).

На інституційному рівні обидві групи однаково бачать за лаштунками культурного процесу 
систему державних, або фінансованих державою, закладів: університети та інститути культури, 
театри, музеї, тощо. Базові асоціації з культурними інститутами не включають в себе незалежних 
громадських організацій, самостійних театрів або фестивалів, таким чином окреслюючи 
державну монополію на культуру у їхньому сприйнятті. Серед працюючих студентів також є 
думка про те, що існує умовний поділ на «позитивну» та «негативну» культуру.

«[позитивна культура] це корисні речі, корисна культура, яка розвиває духовне «я» 
та світосприйняття» (Суми). 

Подібний дихотомічний поділ може бути ознакою запиту на консервативніший культурний 
продукт. 

У розумінні обох груп культурний продукт, так само як і культура, має якнайширше 
визначення з доволі поверхневою деталізацією. 
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«Проще говоря, культурный продукт – это все, что сделало, совершило, создало, 
человечество»  

(Миколаїв). 

Водночас працюючими студентами робиться наголос на тому, що культурний продукт є 
матеріалізацією культури.

«В моєму розумінні це коли культуру намагаються зробити матеріальною» 
(Суми). 

Увага до матеріальності культурного продукту асоціюється саме з можливістю продавати 
результати роботи культурних установ, тобто культурний продукт є не тільки духовним 
надбанням (як культура), але й чимось дуже конкретним, тим, що може покупатися і 
продаватися. Присутність досвіду роботи в групи працюючих студентів підштовхує до 
сприйняття культурного продукту як об’єкту купівлі-продажу, у той час як непрацюючі студенти 
вбачають у культурному продукті уособлення культурної діяльності, як поезію чи архітектуру. 

Говорячи про український культурний продукт група непрацюючих студентів має тенденцію 
до його уособлення через українську традиційну етнічну культуру.

«Украинский современный культурный продукт – это наши народные танцы…все, 
что мы изучаем в школе, что ассоциирует Украину»  

(Миколаїв). 

Також група непрацюючих студентів говорить про прикмети та народний фольклор як 
сучасний культурний продукт, таким чином капсулюючи сучасний український культурний 
продукт до моноетнічного та автаркічного явища. Працюючі студенти визначають сучасний 
український культурний продукт визначається двома факторами: власним естетичним 
задоволенням від нього та можливістю заробляти на ньому. Так само маючи певне уявлення 
про сучасну українську культуру вкорінену у традиції, група працюючих студентів вбачає в 
сучасному продукті елементи оновлення на локальному та національному рівнях.

«Для мене великим відкриттям були книжки сучасних українських письменників і 
театральні вистави»  

(Суми).

Однією з базових проблем сприйняття культури і сучасного українського культурного 
продукту є слабке розуміння кластерізації останніх. Тобто більшість учасників фокус-групи все 
ж таки тяжіють до традиційного етноцентричного наративу щодо української культури, яка 
уособлена в кухні, танцях та співі. Втім, група працюючих студентів, скоріш за все спираючись 
на власний досвід, вбачає в культурі ознаки бізнесу та має більше можливості слідкувати 
за локальним сучасним культурним продуктом – ходити в театри, купувати книжки, тощо. 
Водорозділом для останніх стали події 2013-2014 років, які, на їхню думку, змістили фокус 
колективного сприйняття культури в Україні на власні надбання та можливості.
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3 3 2  Запит і попит на культурні продукти

Зазначаючи, що в їхніх містах присутнє культурне життя, здебільш представлене 
державними культурними інституціями (музеями, театрами, картинними галереями, тощо) 
група непрацюючих студентів вказує на власне сприйняття локальної пропозиції культурно 
життя як обмежене, або майже відсутнє.

«В Николаеве не на что посмотреть»  
(Миколаїв). 

Втім, опитані самі зазначають, що часто не помічають архітектурного надбання міста, на 
яке останнім часом їхню увагу стали звертати увагу тарґетовані відео в Інтернет. Працюючі 
студенти, роблячи великий наголос на сучасних обставинах пандемії, говорять про активну 
локальну культуру, здебільшого інспіровану малими колективами та незалежними групами 
громадян.

«У нас таке комфортне і тепле місце де постійно відбуваються якісь фестивалі: 
від театру до музики, закінчуючи вуличними гуртами, якимись заходами та 

лекторами які приїжджають» (Суми). 

При цьому опитані не можуть чітко розрізнити організаторів культурних подій, але обізнані 
про те, що певну частина робиться силами місцевої влади, а, наприклад, театральний фестиваль 
«Чехов-фест» та «Ніч міста» робиться незалежними групами. 

«Громадські організації роблять дуже багато роботи, і місцева влада, на жаль, 
інколи не відгукується» (Суми). 

Працюючі студенти вмотивовані відвідувати культурні заходи, говорять про них з 
очікуванням і загалом мають доволі об’ємне розуміння культурного простору міста та 
пропозиції. Відзначається, що за сприйняттям обох груп кількість та якість культурних 
подій та заходів у їхніх містах суттєво зросли. Для працюючих студентів важливим є момент 
громадського активізму у створенні локального культурного продукту.

«Самі люди стали брати більше можливостей і відповідальності на себе»  
(Суми). 

Отже, сама громада міста стала створювати пропозицію на культурному ринку. Також у 
місцевому культурному продукті спостерігається певна щирість, відчуття роботи зробленої для 
себе, а не заради того щоб «відпрацювати». Внаслідок в групи працюючих студентів складається 
певне очікування щодо насиченості їхніх повсякденних практик культурними подіями саме 
через громадську ініціативу.

«Захотілося там, [людям] щось зробити – вони взяли і зробили»  
(Суми).
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Вбачаючи у локальному культурному продукті позитивні моменти розвитку міста та громади, 
опитані, все ж, бачать недостатню підтримку культури з боку центральної влади як основний 
недолік останніх років. Маючи перед очима приклади вдалого розвитку культурного життя 
силами громади, в опитаних формується переконання можливості отримати більше якіснішого 
культурного продукту через підтримку з боку держави. При цьому УКФ чітко артикулюється як 
одна з основних можливостей культурного розвитку, серед іншого є тільки загальне уявлення 
про гранти як шлях до створення якісного культурного продукту.

Група непрацюючих студентів має уявлення про культурне життя їхнього міста сформоване 
крізь призму їхньої освітньої інституції – вони централізовано отримують квитки від профком 
навчального закладу.

«Раз в полгода точно ходим в театр»  
(Миколаїв).

Водночас непрацюючі студенти не бачать централізованої культурної пропозиції, але бачать 
можливості культурного дозвілля у районах де вони живуть.

«Тут, в бывшем кинотеатре «Луч» регулярно проводятся, проводились до 
карантина, концерты на все праздники, на которые только можно, я ходил на 

каждый и даже участвовал» (Миколаїв).

Можна спостерігати певну сегрегацію міського культурного простору відповідно до 
активності соціальних мереж опитаних. Тому основними агентами реалізації культурного 
життя для групи непрацюючих студентів є все що дотичне до їхнього навчального закладу та 
їхні власні райони проживання. Сприймаючи місцеву культуру як таку що, все ж, розвивається, 
опитані не бачать організацій та інституцій, що створюють пропозицію у культурному секторі. 
При цьому відсутній будь-який конкретний запит на певний культурний продукт чи ініціативу.

«Для меня всего хватает, все развивается как и должно, всему свое время» 
(Миколаїв).

Представники групи працюючих студентів частіше відвідують культурні заходи у їхньому 
місті і частка україномовного культурного продукту складає, в середньому, більше 50%. Через 
поєднання навчання у ВНЗ та роботи опитані мають обмежену кількість вільного часу, тому 
основні культурні продукти, які вони споживають це книжки та музика. Втім, водночас, вони 
витрачають суттєво більшу частину свого прибутку саме на культурні продукти, порівняно з 
групою непрацюючих студентів. 

Важливим аспектом підтримки місцевої культури обидві групи вважають необхідність 
підтримки збереження міської спадщини культурного призначення. Вважається, що вже 
наявна культурна інфраструктура здатна задовольнити частку культурних потреб міста, втім 
відсутність належної інфраструктури ускладнює реалізацію їхнього потенціалу.

«Не вистачає підтримки якоїсь культурної спадщини, в нас є два будинки 
культури, але вони не у надто доброму стані» (Суми).
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«Люди постоянно жалются что ничего нет, но на самом деле у нас много чего есть, 
но люди не ценят» (Миколаїв)

Обидві групи опитаних висловлюють невдоволення тим, що в їхніх містах немає якісних 
та добре облаштованих просторів для великих концертів та інших культурних подій. Маючі 
можливість спостерігати за масштабними культурними подіями у Києві, вони так само хотіли 
б бачити щось подібне у своїх містах. Водночас, обидві групи так само відзначають доступність 
майже будь-якого культурного продукту в онлайн-режимі. Для них, все ж таки, наголос 
робиться саме на бажанні бачити розширення рекреаційного культурного простору в їхніх 
містах, де можна було б отримати культурний продукт фізично, а не крізь екран.

«Потрібно створювати місця де все це можна реалізовувати, і молоді і школярам» 
(Суми).

Працюючі студенти в основному витрачають на культурне дозвілля 10-20% щомісячного 
прибитку. Втім, дехто вказує, що витрачає до 40-60% доходу на культурну продукцію у певні 
місяці. В непрацюючих студентів щонайменше 25-30% щомісячного прибутку витрачається на 
культурне дозвілля, а в тих, хто сам займається культурними проектами до 60%. 

Досвід самостійного створення культурного продукту має не більше половини учасників обох 
фокус-груп, дехто самостійно займається музикою, танцями або іншими перформативними 
мистецтвами і волонтерська участь. Водночас присутній досвід культурного менеджменту для 
локальних ініціатив та міської влади. Непрацюючі студенти здебільшого займаються культурою 
як саморозвитком та хобі, натомість працюючі студенти мають досвід саме роботи у організації 
культурних подій та проекті.  

Говорячи про бажання долучитися до створення культурного продукту представники 
обидвох груп доволі чітко визначають чим саме вони хотіли б зайнятися, від кінематографу до 
культурної спадщини.

«Цікаво було б приймати участь у створенні фільму, короткометражки, щось 
таке» (Суми).

Однак, представники групи непрацюючих студентів, за виключенням тих, хто вже бере 
участь у створення культурних продуктів, не дуже активно зголошувалися щодо бажання самим 
зайнятися чимось подібним. 

Існуючий запит та попит на культурну продукцію серед обох груп вкорінений у міський 
досвід. Можна припустити, що через не дуже активний розвиток або погану комунікацію 
перетворень у культурному секторі опитані непрацюючі студенти можуть сприймати рівень 
культурного життя у власному місті як достатній. Водночас працюючі студенти, які вочевидь 
отримують більше комунікаційних меседжів від громадських організацій та місцевої влади, 
мають глибшу деталізацію процесу створення культурного продукту, і, відповідно, краще 
розуміють чого саме їхньому місту не вистачає.
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3 3 3  Сприйняття запиту і попиту

Опитані працюючі студенти схильні вважати, що такі сфери як кіно, дизайн, мода, музичні 
кліпи є поєднанням культури та бізнесу. Важливим для опитаних поділяти такі культурні 
продукти, що робляться  саме заради грошей, і ті, що робляться виключно з мистецькою метою 
і не обов’язково може приносити прибуток, і тільки іноді це вдається поєднувати.

«Якщо люди вкладають в це певні ідеї, певний посил, якщо вони це роблять з душею, 
то вони отримують все, і славу і гроші» (Суми).

«Это и культура и бизнес, ведь это же делается для людей. Мода - это ведь продукт 
для потребления» (Миколаїв)

До того ж працює аргумент виробництва культурного продукту як сфери послуг, що має 
приносити прибуток у будь-якому разі для того щоб хоча б існувати. Досвід інвестиції власного 
часу та сил у певну діяльність формує в опитаних певне упередження щодо необхідності 
принаймні базового відпрацювання вкладеного у продукт бюджету.

«Я думаю, что это, все же, бизнес, потому что нужно подстроиться под нужны 
аудитории» (Миколаїв).

Говорячи про розділ культури на сектори, учасники обох фокус-груп скоріше інтуїтивно 
виокремлювали їх відповідно до типу культурного продукту.

«Я думаю, що по напрямках можна розділити: напрямок там кінематографу, 
напрямок театру» (Суми).

«Я знаю, что по терминам культура она делиться, на какую-то памятную 
культуру, то есть то что осталось нашей памяти – мудрость, так же песни, 

книги, фильмы, танцы – то что мы можем увидеть, услышать, прочесть; так же 
то, что построили» (Миколаїв).

Також обидві групи опитаних студентів говорять про необхідність пропозиції тих культурних 
продуктів, якими вони не обов’язково користатимуться. Втім, важливим також для них є 
якомога більша диверсифікація пропозиції культурних продуктів та повага до смаку інших.

«Я уважаю чужой выбор, но хочу, чтобы так же уважали мой выбор»  
(Миколаїв). 

«Якщо щось для мене не актуально – то це не означає, що це неактуально для 
інших»  

(Суми).
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Для студентів обох груп важливим є саме наявність альтернативи та якомога ширшого 
спектру культурних продуктів. Широка пропозиція для них є ознакою задовлення культурних 
потреб всіх груп населення. 

Так само обидві групи мають дуже позитивне ставлення до українського виробника 
культурних продуктів. Здебільшого вони зі сподіванням дивляться на розвиток української 
культури у майбутньому та є активними споживачами такого продукту вже зараз.

«Український виробник має розвивати саме українського суспільства, наразі у нас 
сфера культури лише розвивається, підіймається, і вже зараз з’являються якісні 

українські фільми» (Суми). 

Необхідним видається те, що український культурний продукт необхідно підтримувати 
не тільки через патріотичні почуття, але підтримувати саме якісний український культурний 
продукт. Збільшення ринку культурних продуктів дає можливість обирати якісне та пишатися 
вже досягненнями культурного сектору: а не лише фактом його наявності.

«Скоро должен выйти мультик «Мавка», и я в восторге что у нас что-то такое 
сделали» (Миколаїв).

Обидві опитані групи бачать сучасний український культурний продукт як конкурентну 
сферу, яка не тільки транслює патріотичний або державницький наратив, але створює 
різноманіття серед кого кожен може знайти щось для себе. 
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3 3 4  Державна підтримка культури

Першочергово група працюючих студентів відзначила, що у будь-якому разі в основі 
фінансування культури лежать кошти платників податків. Головним критерієм визначення 
джерела фінансування для опитаних є масштаб проекту чи заходу, визначаючі залежність 
саме в площині кількості людей яких буде залучено та важливості проекту: більші мають 
бути підтримані центральною владою, менші – місцевою. В їхній інтерпретації важливіше 
створювати сприятливі умови для розвитку української культури, аніж змінювати джерела 
фінансування.

«Треба, скажімо, якісь пільги, щоб було дешевше купувати в Україні українські 
книжки, ніж російські» (Суми). 

Також поширеною є думка про те, що необхідно фінансово підтримувати саме молодіжні 
культурні проекти, при чому така підтримка має, на думку опитаних, надаватися без прив’язки 
до конкретних проектів.

«Дати можливість молоді самостійно вирішувати на що саме вони хочуть 
витратити ці гроші» (Суми).

Група непрацюючих студентів схиляється до думки, що проекти мають підтримуватися 
відповідно до місцевості, де вони реалізуються.

«Если именно в городе – то городские власти, а если уже по маленьким таким 
районам, то уже область» (Миколаїв).

Водночас висловлюється думка про те, що культурні установи мають заробляти на власну 
операційну діяльність, втім це не має означати відсутність фінансової підтримки з боку 
центрально або місцевої влади. Втім, група працюючих студентів вважає, що культурним 
установам не обов’язково заробляти у випадку, якщо вони фінансуються з бюджетних коштів. 
У сприйнятті працюючих студентів є чіткіше розрізнення залежності форми користування 
культурними продуктами від форми фінансування, тому те, що фінансується з бюджетних 
коштів скоріше має бут відкритим для всіх громадян. Визнаючи обмеженість можливостей 
державних інвестицій опитані також вважають, що прийнятною формою заробляння грошей 
культурними установами був би продаж сувенірної продукції.

Центральною владою, на думку групи працюючих студентів мають підтримуватися умовно 
«стратегічні» культурні проекти: які матимуть великий вплив та зможуть вийти на міжнародну 
арену, ставши суб’єктом культурної дипломатії. Опитаними виокремлюється сектор пам’яток 
культури, які, на їхню думку, мають отримувати безумовну фінансову підтримку з боку 
центральної влади.

«Історичних пам’яток культури, ті ж самі палаці, ті ж самі помістя, тут має 
бути держава виділяти кошти на реконструкцію» (Суми).
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«Якщо вони [пам’ятки] будуть у належному стані, то ми будемо отримувати 
більше туристів» (Суми).

Креативні індустрії, натомість, на думку опитаних  студентів, мають отримувати державну 
підтримку через систему грантів, які б розподілялися відповідно до якості проекту. Важливим 
критерієм для всіх студентів є те, чи проект має всередині складову промоції української 
культури та національної ідентичності. Без включеної національної складової та інтересів 
держави проект не вартий підтримки.

«Должно быть что-то вроде грантов для новых проектов, и все это должно быть в 
виде соперничества - лучшие проекты получают гранты» (Миколаїв).

«Якщо це саме про розвиток українського суспільства – то так, це має 
фінансуватися державою; якщо це чиєсь особисте – то я думаю, що ні. Якщо це 

тільки стосується саме розвитку ну нас, українців» (Суми).

Спільним місцем для обох опитаних груп студентів є розрізнення за релевантністю для 
державних інтересів певного культурного продукту для того щоб отримати фінансування з 
бюджету. Таким чином, держава має підтримувати тільки те, що знаходиться у полі її інтересів, 
та піклуватися про збереження історичної культурної спадщини. 
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3 3 5  Рівень обізнаності про УКФ

Більшість    учасників  обох груп студентів ніколи не чули про Український культурний фонд, 
його проекти та активності. Тільки двоє представників групи працевлаштованих студентів 
чули через власний досвід участі у грантовому конкурсі. Серед студентів обізнаних з фактом 
існування УКФ поширене уявлення, що він підтримує тільки мистецькі проекти з обмеженого 
списку конкретних креативних індустрій.

«Я чув що вони фінансують такі види мистецтва як культурні проекти та 
мистецтво, і, здається, музику» (Суми).  

Серед  непрацюючих студентів, які не знають нічого про УКФ, поширене уявлення про те, що 
він являє собою певний інвестиційний благодійний фонд, куди можна вкласти приватні гроші 
для інвестицій в культуру.

   

«Как благотворительное, ищут тех, кто готов вложиться, ну, помочь, развитию 
того или иного проекта, спонсоров так сказать, возможно, которые могли бы  

пожертвовать какую-то часть доходов» (Миколаїв).

Метою УКФ опитані студенти вважають, першочергово, підтримку культурних ініціатив, що 
знаходяться на стадії ідеї. УКФ асоціюється з можливістю отримати ресурс для продукування 
нового українського культурного продукту, який дає можливість для реалізації потенціалу 
митців. Очевидною є паралель УКФ з певним стартап-фондом, який   інвестує з метою 
допомогти реалізувати певну ідею.

«Я вважаю, що підтримка починаючих митців, допомога їм стати відомими 
і отримувати гроші не з грантових програм, а самостійно – це розвиток 

культури» (Суми).

Українець/українка в сприйняття обох груп студентів є вільною людиною, яка живе у своїй 
країні, поважає традиції, яка може самостійно обирати свою дорогу і те як він/вона хоче 
розвиватися.  Загальне уявлення про українця/українку скоріше вкорінений у власний досвід та 
власні прагнення.

«Украинец или украинка волен заниматься чем-угодно»  
(Миколаїв).

«Вільна людина, яка може обирати чим хоче займатися: як будувати своє життя» 
(Суми).



70

3.4. Люди похилого віку

3 4 1  Розуміння культури і культурних продуктів

На думку учасників дискусій поняття культури є всеохоплюючим і стосується всього, що 
можна побачити довкола. 

«Культура – объемное слово»  
(Бердянськ).

Перші ж асоціації з культурою були пов’язані з поведінкою будь-якої людини: культура мови, 
спілкування, вміння себе вести, самоконтроль, освіченість та інтереси індивіда (знання історії, 
цікавитись новинами, знання про культурні події). Ця складова культури формується вихованням. 
В другу чергу культура асоціюється з інституціями (театр, кіно, філармонія, бібліотека, музей, 
тощо), засобами масової інформації та журналістикою.

Також поодинокі респонденти під час обговорення згадували: фізичну культуру, культуру 
спілкування між народами (ФГ Ужгород), пов’язували культуру з релігією та церквою (ФГ 
Бердянськ).  На додачу до цього учасники дискусії в Бердянську скаржилися на низький рівень 
культури в політиці та бізнесі, а потім саркастично зазначили, що культуру можна побачити в 
Верховній Раді. 

Культурний продукт - все що оточує – це визначення учасників дискусії відповідає їхньому 
розумінню культури як всеохоплюючого явища:

• культурно-розважальні події (фестивалі, концерти, вистави);

• твори мистецтва (пісні, пам’ятники, кінофільми);

• передачі на телебаченні;

• представники сфери культури (артисти);

• інфраструктура міста;

• людина – культурний продукт;

• спілкування поміж людьми (взаєморозуміння, повага);

• освіта;

• традиційна кухня;

• результат роботи сфери культури, матеріальна річ. 

В ході дискусії респонденти зазначили, що розрізняють мистецький культурний продукт 
та медійний культурний продукт. Ці продукти різні за якістю та мають різні функції. Функція 
медійного продукту – реклама. Більшість учасників дискусій мають загальні уявлення про 
сучасний український культурний продукт і було відчутно, що їм важко навести конкретні 
приклади і охарактеризувати його. Тому слід враховувати це, оцінюючи їхнє ставлення до цього 
продукту.
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Ставлення респондентів до сучасного українського культурного продукту є досить критичним 
і можна зробити висновок, що ґрунтується воно переважно на досвіді перегляду телебачення і, 
відповідно, продукт не завжди є українським:

• недобрий, важкий, затасканий культурний продукт (наприклад, Голос країни, Танці с 
зірками);

• низькоякісний;

• експортна продукція України - сало та зерно (оскільки Україна - «житниця Європи»), мед, ІТ, 
тощо (ФГ Бердянськ); 

• вишиванки, пісні та гопаки;

• В. Зеленський та Квартал 95 («реальний культурний продукт»)

• російськомовні канали;

• потік інформації; 

Деякі респонденти (ФГ Бердянськ) все ж таки бачать позитив у тому продукті, який 
транслюється на телебаченні, особливо порівнюючи його з російським культурним продуктом. 
Було зазначено, що з’являються повчальні серіали і персонажі в них більш людяні ніж в 
російському кіно (наприклад, слідчі). Окрім вищезазначеного респонденти в Бердянську 
згадували радянську культуру як більш якісну.

«Сейчас культура – то, что осталось от СССР»  
(Бердянськ).

Респонденти наводили приклади якісного вітчизняного культурного продукту – передачі 
про культуру та мову на радіо та телебаченні, змістовні та гарно оформлені книжки. 

Відновлення культурних традицій (народні пісні, танці ) та започаткування різних фестивалів 
їм присвячених сприймається в якості культурного продукту (Ужгород). 

Респондентам не вистачає фільмів та спектаклів, вітчизняних серіалів. 

Також респонденти в Ужгороді зазначали, що для молоді важливо бачити український 
культурний продукт, який має передавати молоді любов до Батьківщини, мови. А споживання 
іноземного культурного продукту може здійснювати негативний вплив на молоде покоління. 
Одночасно деякі респонденти зазначали, що молоді треба доносити іноземний культурний 
продукт і вивчати різні мови для всебічного розвитку. Учасники дискусій зазначали, що 
останнім часом ускладнився доступ до українського продукту через кодування українських 
телеканалів, які транслюються через супутник. Для російських каналів така проблема відсутня. 
Таким чином важлива не лише наявність якісного українського продукту, а також його 
доступність споживачам, як у даному випадку. 

На запитання про споживання української культурної продукції, респонденти в Бердянській 
групі висловили думку про те, що культурного життя в певних секторах не існує і знову ж 
таки повернулися до обговорення продукту представленого на телебаченні. Серед персоналій 
творчість яких до вподоби респондентам називали:Ян Табачник, Белоножки, Дмитро Комаров 
(телешоу Мир наизнанку), Олег Винник, Дмитро Гордон, Руслана.
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«Художников и писателей нет»  
(Бердянськ).

«Мы бы хотели культуры, но ее нет»  
(Бердянськ).
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3 4 2  Запит і попит на культурні продукти

Обговорюючи локальне культурне життя респонденти в першу чергу згадували різноманітні 
масові заходи з вільним доступом, які відвідують більшість учасників. Частина респондентів 
також відвідувала платні заходи. Найпоширеніші ситуації відвідування заходів – з онуками та 
для ля спілкування з друзями/знайомими.

Можна зробити висновок, що культурне життя в Ужгороді є більш насиченим у порівнянні 
з Бердянськом, але на думку деяких респондентів воно все одно не є достатньо насиченим і не 
може задовольнити вибагливого споживача, особливо старшого віку. Чимало подій фокусуються 
на молоді та більш платоспроможних аудиторіях. 

«Так мало, что всё нравится» 
(Бердянськ)

Ужгород Бердянськ

• фестивалі (винний, Бограча, музичні, 
тощо). Респонденти зазначили, що на 
Закарпатті відбувалось 365 фестивалів на 
рік;

• книжкові ярмарки;

• день міста;

• концерти;

• філармонія;

• ляльковий театр (міжнародний фестиваль 
«Інтерлялька»);

• драматичний театр;

• танцювальні конкурси;

• виступи хору;

• дні/тижні культури (німецької, словацької, 
тощо);

• обласна бібліотека (читання);

• виставки.

• день міста;

• бібліотеки;

• будинки культури;

• виступи оркестру;

• виступи танцювальних колективів;

• музей історії;

• музей руського мистецтва;

• театр юного глядача;

• гастролі театрів.

В Ужгороді учасники дискусій змогли назвати більше акторів залучених до організації 
культурних заходів: управління культури та відділ національних меншин ОДА, навчальні 
заклади сфери культури (які мають творчі колективи), режисер лялькового театру. 

Учасники бердянської групи зазначили, що заходи організовуються на базі тих творчих 
колективів, які існували при підприємствах у радянський час. 

Щодо змін в культурному житті протягом останніх років респонденти одразу фокусувалися 
на наслідках карантину для культурної сфери – фактично, культурне життя завмерло у містах. 
Така ситуація надала додаткової ваги Інтернету та телебаченню в якості культурного медіа, але 
не всіх респондентів, це влаштовує. 
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В обох містах зміни в культурному житті за останні декілька років респонденти 
охарактеризували як амбівалентні і навряд чи можна говорити про відчутний розвиток 
культурної сфери. 

З одного боку респонденти говорили про негативні зміни: зменшення кількості колективів, 
які відвідують міста з гастролями; припинення роботи закладами культури (театр, кінотеатр), 
зменшення фінансування культурної сфери (тримається на ентузіазмі), кодування телеканалів. 

«Сложно сказать, что организовали за независимость. Раньше был КВН» 
(Бердянськ).

«В кино не сходишь, телевиденье не посмотришь – закодировали»  
(Бердянськ).

В Ужгороді було зазначено, що на регіональному рівні немає нових (молодих) імен, не 
відбувається зміна поколінь і утворюється вакуум в культурній сфері. 

Те що респонденти вважають позитивними змінами, можна віднести до покращення 
зовнішнього обліку міста (реставрація площі, відновлення пам’ятки архітектури, відновлення 
парку), а також збільшення насиченості життя міста різними подіями, які навіть безпосередньо 
не відносяться до сфери культури (наприклад, півмарафон в Ужгороді). Окрім того розвиток 
культурного життя здійснюється за рахунок приватних ініціатив, таких як розміщення 
статуеток відомих співаків на вулицях Ужгорода. 

Проте, якщо оглядати більш широку часову перспективу та говорити про відродження 
культурних традицій, то зміни виглядають більш позитивними. 

«В принципі останнім часом наблюдаючи, що було 20-30 років тому – взагалі про 
українську культуру забули, що це таке, теж саме мистецтво художнє. Зараз це 

все відновлюється і от в Ужгороді це все відчувається, на Закарпатті ці всі традиції» 
(Ужгород).

Говорячи про задоволення культурних потреб, респонденти зазначали що в їхніх містах не 
вистачає певних закладів або заходів:

Ужгород Бердянськ

• кінотеатр європейського рівня;

• парк у центрі міста;

• культурний центр для літніх людей;

• театральні вистави по Інтернету;

• немає великого приміщення для міського 
будинку культури

• інформації про культурні події.

• цікаві виставки;

• концерти;

• театральні вистави; 

• міські свята (колядки, свято млинців );

• масові спортивні заходи;

• інформаційний кіоск з інформацією про 
події у місті (або подібний сайт).
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«Культурной жизни, культурного времяпровождения нам не хватает, именно 
какого-то интересного, вкусного, украинского. С украинской музыкой, с этими 

колядками, этими вышиванками» (Бердянськ).

Але лунала думка, що треба вдосконалити те, що вже існує (наприклад, різні клуби по 
інтересах), систематизувати та зробити доступним той культурний продукт, який вже існує 
(наприклад, розмістити на спеціальному ресурсі в Інтернеті). 

«Культурного продукта хватает, его только надо подготовить и приподнести, 
воспроизвести» (Ужгород)

Для онлайну можливими опціями можуть бути сайт з інформацією про досягнення 
українських митців на різних міжнародних конкурсах, ресурс з можливістю послухати 
радіовистави або переглянути відеовистави та концерти, онлайн екскурсії музеями, відео лекції 
про історію та культуру. Деякі респонденти скептично поставилися до ідеї створення якихось 
додаткових онлайн ресурсів, оскільки все можна знайти самотужки. 

«У кого ж Интернет есть – это ведь не проблема»  
(Ужгород). 

Слід звернути увагу, що декілька респондентів зазначили, що їм не вистачає культурного 
центру орієнтованого на потреби літніх людей, який не лише надаватиме доступ до культурних 
продуктів, але і створюватиме відповідну спільноту і умови для спілкування між її членами. 
Фінансова доступність сервісів в сфері культури є важливою характеристикою для респондентів. 

«Не вистачає грошей та часу»  
(Ужгород).

Більшість респондентів витрачає 200-300 грн. або 10-15% свого бюджету. Ці витрати на 
відвідування закладів культури, придбання культурної продукції, а також оплата Інтернету та 
кабельного телебачення. 

«200-300 гривен могу. И то, для меня это огромная сумма»  
(Ужгород).
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3 4 3  Сприйняття запиту і попиту

Більшість респондентів відносить такі сфери як кіно, дизайн, мода, музичні кліпи скоріше 
до бізнесу, оскільки їхня мета – отримання прибутку, а не популяризація ідей. В вироблення 
цієї продукції вкладаються гроші, які намагаються повернути і вона широко рекламується, що 
є типовим для бізнесу. Також лунала думка, про те, що залежить від конкретного продюсера, чи 
продукція даних сфер буде виглядати мистецтвом або бізнесом.

Респонденти вважають важливою наявність можливості користуватися певними 
культурними продуктами, навіть за умови, що вони не є цікавими для них, оскільки це може 
бути цікавим для інших людей, а також власні інтереси можуть змінитися в майбутньому. 

«То, что есть возможность посещать – это уже приятно согревает душу. Ходишь 
ты или нет, но главное – у тебя есть возможность» (Ужгород).

«Важно – это культура, это развитие»  
(Бердянськ).

Як зазначалося раніше респонденти користуються українським культурним продуктом і їм 
подобається ситуація, що такого продукту більшає. Для того щоб респонденти користувалися 
частіше вітчизняним культурним продуктом з одного боку його треба популяризувати і 
зацікавлювати ним – надавати інформацію про українську культуру, мову, історію. З іншого 
боку важлива наявність і фізична доступність такого продукту (наприклад, історичних фільмів 
і книжок).

Також надання пільг пенсіонерам, які користуються вітчизняними сервісами та продуктами 
в сфері культури, дозволить цій аудиторії споживати такі продукти частіше. 

«Чем дальше, тем больше старшее поколение будет отлучено от этой культуры… 
Он хочет, а не может – это очень плохо. … Если билет стоит 250-300 гривен, то 

пенсионер себе не может позволить» (Ужгород).

На думку респондентів важливо виховувати любов до українського культурного продукту 
починаючи з дитячого садка та школи . 

Надо чтобы хотелось эти книги читать. Издать просто на языке – это ничего не значит. Надо 
детей водить на спектакли: вот, прочитал ты какую-то книгу, изучаешь и чтобы учительница 
могла повести детей на спектакль в наш драматический театр, чтобы они смогли посмотреть 
воочию. Вот тогда все будут любить свою культуру. (Ужгород)
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3 4 4  Державна підтримка культури

На думку учасників дискусій фінансування культури має здійснюватись як за рахунок 
державного бюджету, так і місцевого. Фінансування на стратегічні (глобальні) проекти 
має надаватися державою, а місцеві заклади та культурні ініціативи покриватися коштом 
локального бюджету. Фінансування має надаватися лише державним та комунальним 
установам, а не приватним. 

Аналогічні принципи мають застосовуватися до фінансування креативних індустрій. В 
деяких респондентів існує уявлення, що фінансування здійснюється центральними органами, 
а місцева влада розподіляє його на місцях. Також додатковим джерелом фінансування сфери 
культури можуть бути меценати і допомога з боку волонтерських організацій. Окрім того 
держава має вибірково підтримувати певні категорії митців (наприклад, обдарованих дітей).

На думку однієї з респонденток, за наявності державного фінансування у якого-небудь 
закладу, більш ймовірна його підтримка з боку місцевої влади.

«О, нам допомогли з Києва!». І вже голова сільської ради спрямовує …»  
( Ужгород).

Заклади культури, як вважає більшість респондентів, повинні мати більше самостійності в 
прийнятті рішень, і самостійно заробляти частину грошей, а не лише отримувати бюджетні 
кошти. В такому випадку заклади будуть зацікавлені покращувати свої продукти, утримувати і 
залучати споживачів. 

«Какую-то часть, да. Тогда он будет думать о репертуаре, как привлечь зрителя. 
А если полностью его обеспечивать, то какая им разница – хорошо ты поставил 

спектакль, плохо поставил спектакль» (Ужгород).

Один з учасників дискусії в Бердянську зазначив, що заклади культури мають фінансуватися 
державою, а не думати про заробляння грошей. 

«Если он занимается культурой и бизнесом – это уже не культура»  
(Бердянськ).

Учасники дискусії у Бердянську висловили думку, що держава повинна не заважати закладам 
культури. 
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3 4 5  Рівень обізнаності про УКФ

Більшість респондентів нічого не знає про УКФ, а ті хто що-небудь чув про Фонд мають 
розмите уявлення про його функції та діяльність, або плутає його з іншими інституціями. 
(наприклад, Фонд Пінчука). 

«Я чула. Обично такими фондами займаються жінки Президентів наших…А як 
саме воно працює, що воно робить не можу вам сказати» (Ужгород).

«Это Пинчука?»  
(Бердянськ).

Частина респондентів вважає, що такий Фонд має бути і його функцією має бути просування 
української культури за кордоном. 

Лише одна респондентка точно знала чим займається УКФ і позитивно оцінює створення 
такої установи, і вважає, що вона добре виконує свої функції і робить культурну сферу більш 
конкурентоздатною. Це відбувається за рахунок того що організації змагаються за грантові 
кошти, а не отримують їх за замовчанням. 

Хто такий українець/українка

Ужгород Бердянськ

• патріот держави;

• турбується про своє місто, свій край, свою 
громаду;

• житель села, який працює на землі, має 
свою ділянку;

• працелюбний;

• дружелюбний;

• приносить користь своїй країні

• захищає свій народ, державу;

• займається благодійництвом

• поважає людей;

• має бути зразком людини;

• картинка з мультфільму про козаків;

• більш позитивний (не така картинка як у 
гімні).

• робітник, який створює, а раніше створив 
всі блага, якими ми користуємося;

• наші фермери – найбільш позитивний;

• все вмію – все зроблю сам;

• дуже розмитий -європейський образ – 
йдемо на Захід, забуваємо про своє;

• сучасний – у вишиванці, пропагує свою 
культуру.
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РОЗДІЛ 4  
ТЕСТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
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Підтримка культури 
має бути одним з 
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Середній бал оцінки повідомлень за п'ятибальною шкалою

Зрозуміле Чіпляє увагу Викликає довіру

Рейтинг повідомлень

Рейтинг Найбільше 
сподобалось Середній бал

Культура має регулярно підтримуватись 
державою 1 41 4,2

Підтримка культури має бути одним з 
пріоритетів влади 2 26 4,1

Український культурний фонд - 
державний інвестор розвитку культури 3 11 3,7

Український культурний фонд - прозора 
державна інституція 4 3 3,3
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КУЛЬТУРА МАЄ РЕГУЛЯРНО ПІДТРИМУВАТИСЬ ДЕРЖАВОЮ 

Переважній частині респондентів з числа представників середнього класу повідомлення 
не видалося надто вдалим, зокрема не сподобалося слово «має», вважають формулювання не 
точним і занадто загальним. Більш влучним було б повідомлення, на думку учасників, яке б 
транслювало більш чіткі наміри держави фінансування культури, на зразок, не «має», а «буде». 

Для дітей і підлітків це повідомлення виявилось найзрозумілішим і викликало найбільшу 
довіру серед усіх підлітків.  

Студенти запевнили, що повідомлення звучить як щось знайоме, або, навіть, як таке яке 
вони могли бачити на зовнішній рекламі, вважають його закликом до дії, активно реагують 
на нього, висловлюючи активне бажання підтримати його. Втім, студенти хотіли б бачити 
фактичну реалізацію цього повідомлення для того щоб мати більшу віру в його реалістичність. 
Студентам подобається це повідомленні, і вони б воліли шукати або бачити його в Інтернет та 
по телебаченню, найважливіше для них це тарґетованість цього повідомлення на тих, хто хоче 
отримати підтримку від УКФ і заслуговує на це. Люди похилого віку вважають повідомлення є 
вдалим, але не надто реалістичним і одночасно банальним. 

Лідери думок також вважають це повідомлення зрозумілим і важливим. Прозвучала 
рекомендація фонду обирати конкретні напрямки для підтримки щороку, а також об’єднати 
зусилля різних інвесторів і стейкхолдерів (центральна і місцева влада, бізнес, донори, оплата 
участі від громадян, інформаційна підтримка). Більшість сприйняла позитивно, але є пропозиції 
покращити формулювання. Зокрема – замінити слово «регулярно», зробити повідомлення 
більш привабливим, тим, яке викликає емоції та почуття. 

Представники середнього класу

«Яка підтримка повинна бути, конретно, не зрозуміло»  
(с. Кир’яківка). 

«Звучит как пустой звук, а я должен быть милионером»  
(Запоріжжя).

«Отличное качественне сообщение, но это нереально»  
(Запоріжжя). 

«Не нравится сам формат устверждения. Надо так – мы будем, мы сделаем все, мы 
приложим максимум усилий» (Хуст).

Студенти

«Хочеться бачити цей слоган на якихось бордах, щоб воно було взяте як правило» 
(Суми).
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«Когда слышишь это думаешь – я надеюсь что оно так и есть»  
(Миколаїв).

Люди похилого віку

«Хороший лозунг, але треба щоб він виконувався»  
(Ужгород).

«Може «держава регулярно підтримує культуру». – Регулярно это как – раз в месяц 
или раз в неделю?» (Ужгород).

«На кого розраховане це? Мається на увазі кому невідомо, що держава зобов’язана 
підтримувати культуру?... Получається, як нагадування про те що і так 

зрозуміле» (Ужгород) .

«Можна подякувати державі, що вона підтримує культуру в смартфоні» 
(Ужгород).

«Коню понятно, что культура – сфера интересов государства»  
(Бердянськ).

Лідери думок

«Слово регулярно не подобається, я використовую його лише в звітах. Це не з мого 
словника, це канцелярит. Культура має постійно підтримуватись державою - 

зараз тенденція знаходити старі укр слова може з щ чи г, може знайти ще старі 
слова про регулярність. Звучить нещиро». (Бердянськ).

«Да, согласен. Не вызывает эмоций. Это как некий труизм. пенсионеров нужно 
поддерживать, природу надо сохранять». (Бердянськ, лідер думок).

«Конешно. Вона то має, а чи підтримуватиметься?».  
(с. Попівка).

Люди з інвалідністю

«Регулярно - це щодня, щомісяця, раз на рік, свята? як підтримуватися - дати руку, 
щоб не впала , шкутильгаючи на обох ногах». (Ужгород).
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ПІДТРИМКА КУЛЬТУРИ МАЄ БУТИ ОДНИМ З ПРІОРИТЕТІВ ВЛАДИ 

Це повідомлення сподобалось учасникам в різних групах, викликає довіру водночас, не 
впевнені, що цього можна досягти, оскільки об’єктивно існує багато інших сфер, яким держава 
має надавати пріоритет в умовах сьогодення країни. Також прозвучала думка, що потрібний 
контроль державної підтримки культури. Декілька учасників пропонують додати заклик 
до конкретної дії. Для студентів повідомлення сприймається як таке, що спрямоване  на 
представників креативного класу та має характеристику позитивного політичного гасла, бачать 
в ньому стратегічні цілі державної політики. Більшість  студентів вважають це повідомлення 
загальним, зрозумілим для всіх, спрямованим на все населення, але хотіли б прочитати більше 
про це в Інтернеті для того щоб сформулювати думку та, зрештою, повірити.

Респонденти пропонують диверсифікувати інформаційні канали для донесення змісту 
повідомлень про УКФ для цільової аудиторії. 

Радіо, ТБ у прайм-тайм або «бігуча строка» під час новин, газети – для людей старшого віку. 
Соціальні мережі – текстовий контент у фейсбуці, Твіттер, Телеграм для 18+ , яскраві картинки в 
Інстаграм – для дітей і молоді, відеоролики у ТікТок – для дітей та Ютубі для всіх. Дія – для всіх. 
Бігборди та банери в публічних місцях. Інформаційні стенди у приміщеннях міської влади. 
Розповсюдження афіш, буклетів під час культурних заходів. 

Представники середнього класу

«Нам дуже багато говорять, що пріоритетом буде освіта, чи медицина. Тому 
це сприймається як чергова брехня, так не буде, бо об’єктивно є галузі, які є 

першочерговими» (Кир›яківка). 

«Да, этот посыл позитивно воспринимается, как призыв к действию, что надо 
обратить внимание на культуру» (Запорожье).

«Довіряю. Війна програє там, де програє священник і вчитель, тому культура має 
бути першим пріоритетом» (Миргород).

«Нравится, звучит как лозунг, культура это наше будущее»  
(Хуст).

Діти і підлітки

«Потрібно, щоб влада контролювала, що підтримують культуру - щоб показати 
іншим країнам всю красу нашої держави.» (Конотоп).

Студенти

«Культура і держава вони взаємопов’язані, культура є частиною держави і якщо не 
буде культури, то не буде, образно, і держави» (Суми).
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«Культура так же важна как и все остальное в развитии страны»  
(Миколаїв).

Люди похилого віку

«Єдиний слоган із чотирьох нормальний»  
(Ужгород).

«Напрямок пріоритетний звичайно, але він не обирається в якості пріоритетного 
на рівні різних бюджетів» (Ужгород).

«Это очень важный вопрос – это приоритет власти»  
(Бердянськ).

Лідери думок

«То, что там содержится - должно быть - значит, сейчас этого нет. Когда 
будет - непонятно? Не хватает призыва - давайте сделаем, долучайся. Некая 

констатация. Выглядит как строчка из предвыборной программы, которая очень 
общая». (Бердянськ).

«Села заживуть, якщо буде підтримка. будуть люди бачить, що держава про них 
дбає, по-іншому ставлення. Якщо культура є - то село живе, є молодь. Раніше 

у школі було 100 осіб випуску раніше, а зараз у всій школі 100 чоловік. я депутат 
сільради 35 років». (с. Соснівка).

«Потрібно говорити не гаслами, а говорити – ми хочемо це і це в цю дату». 
(Конотоп).

Соціально вразливі верстви населення

«Лучше, теплее».  
(Южноукраїнськ).

«Вважаю, що освіта має бути пріоритет. Якщо завалив освіту, нічого не має». 
(Хуст). 

«Культура наша забита, утрачена. Тепер культурі мусять заставляти». (с. 
Крива Хустського району). 
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«Культура наша забита, утрачена. Тепер культурі мусять заставляти». (с. 
Крива Хустського району). 

Люди з інвалідністю

«Визначити цільову аудиторію - місце, вік, різні джерела інформації. Для мене - у 
фейсбуці ідеально, люблю найбільше, мені може бути і емейл-розсилка. Свекруха - 

лікар, джерело - сайти органи державної влади, або це та ж сама греко-католицька 
церква. І для людей на селі. В школі мають говорити. І можливо навіть бігборди з 
короткою інфо на ключових автошляхах. Радіо, яке слухають водії». (Ужгород). 

«Все, що спускається зверху має сприйматись серйозно на місцях, на ділі 
впроваджуватися. Найважливіше - в селах. Вони потерпають від дефіциту 

культурних заходів. Більше по тб (велика проблема з інтернетом в селах), бігборди, 
по радіо - те, що буде доступно на селі». (с. Хомутець Миргородського району).
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УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД - ДЕРЖАВНИЙ ІНВЕСТОР РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ 

Повідомлення було сприйняте представниками середнього класу скоріше негативно, 
частково його оцінили як нейтральне. Не сподобалося слово «інвестор», яке, на думку учасників, 
передбачає повернення коштів, проте не зрозуміло з яких ресурсів. Вважають повідомлення 
надто офіційним і строгим. Меншій частині респондентів повідомлення сподобалося, 
схвалюють ініціативу держави інвестувати кошти в культуру. 

Для людей похилого віку це повідомлення є незрозумілими респондентам і здається 
непрофесійним, викликає роздратування і, відповідно, респонденти не довіряють йому. Хоча в 
Бердянську це повідомлення сприйняли більш позитивно.

Соціально вразливими верствами населення твердження було сприйняте опитаними 
скоріше як незрозуміле, або нейтрально, менша частина – позитивно відгукується на цю тезу. 
Не сподобалося двом учасникам, які оцінили повідомлення негативно та висловили недовіру.

Для дітей і підлітків це повідомлення було зрозумілим, вважають, що держава має виділяти 
фінансування на культуру. 

Для студентів воно є зрозумілим і асоціюється з бажанням держави інвестувати в культуру, 
втім недостатньо зрозумілим на практичному рівні і надто офіційним. Найкращим джерелом 
для формування базової довіри представників обох груп є Інтернет та безпосередньо 
культурний продукт зроблений за підтримки УКФ. Ця група буде шукати інформацію про УКФ 
в Інтернеті та дослухатися до відгуків знайомих. Невисокий рівень обізнаності щодо УКФ не 
обмежує якість сприйняття цього повідомлення, воно подобається студентам та сприймається 
як ствердження готовності держави фінансувати креативні індустрії та спрямоване на митців, 
але таких, що мають досвід та потенціал.

Представники середнього класу

«Є надія на те, що культура буде фінансуватися, але і покладає обов’язки. Хто 
вкладає гроші, треба буде віддати»  

(с. Киряківка).

«Очень сильно официозно, очень сухо, неинтерсно, как Верховна Рада Украины» 
(Запорожье).

«Побуждает к действию и захотелось попросить денег»  
(Запорожье).

«Словосочетание «державний інвестор» корупционно звучит»  
(Хуст).

«Нормально, радует, что создан такой фонд, который будет инвестировать в 
культуру»  

(Хуст).



86

Діти і підлітки

«Фонд виділяє кошти на культуру, щоб розвивати в кращу сторону.»  
(Конотоп). 

Студенти

 «Щось таке дуже високе, якась інституція яка займається розвитком культури 
в Україні і воно б було більше знайомим і дотичним, якщо б я бачила це там в 

титрах фільмів» (Суми).

 «Рассчитано не на отдельных там сольных артистов, а на более такие вот 
группы, коллективы людей, у которых видно перспективы» (Миколаїв). 

Люди похилого віку

«Незрозуміле щось таке»  
(Ужгород).

«В общем и ни о чем»  
(Бердянськ).

«Инвестор должен координировать расход средств»  
(Бердянськ).

«Развитие державы через культуру»  
(Бердянськ).

«Кто платит, тот и заказывает музыку – раз государство платит, оно должно и 
заказывать» (Бердянськ).

Лідери думок

«Скучно, такое, нет, здесь нет эмоций, звучит больше как месседж для формальной 
коммуникации между грантодателем и заявкой, или разными секторами». 

(Бердянськ).
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Соціально вразливі верстви населення

«Государственный инвестор - спонсирует культуру – понятно, может и кому-то 
прозвучит устрашающе». (Южноукраїнськ).

Люди з інвалідністю

«Думаю що так, але не знаю, чому саме вони допомагають розвиватися. 
Конкретики нема, все завуальоване». (Суми).

«Інвестор буде не всім зрозуміле, Мені зрозуміле, але якщо зачитаємо людині 
старшого віку, яка працювала на заводі - краще зробити 2 речення і буде ясніше.  

Я б перевірила інформацію, зайшла б на сайт, коли відбувалося, що». (Ужгород).



88

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД - ПРОЗОРА ДЕРЖАВНА ІНСТИТУЦІЯ 

Представниками середнього класу повідомлення було сприйняте скоріше нейтрально, 
разом з тим багато в кого не викликає довіри слово «прозоро», дехто зазначив про асоціацію з 
«Прозорро», до якого зараз немає довіри, лише декільком учасникам сподобалось повідомлення. 
Для дітей і підлітків повідомлення виявилось незрозумілим і не викликало довіру. Для людей 
похилого віку повідомлення  також є незрозумілими і здається непрофесійним, викликає 
роздратування і, відповідно, респонденти не довіряють йому.

Для студентів наявність слова «прозора» звертає увагу, втім в декого воно викликає 
довіру, в інших воно навпаки асоціюється з клішованими політичними лозунгами. Кращою 
комунікацією цього повідомлення вважають публікацію в новинах, на офіційній сторінці УКФ 
та персональна трансляція цього повідомлення від людини якій довіряють. Втім, поширеність 
використання слова «прозоро» в публічному просторі в останні роки робить цей меседж 
сумнівним для майже половини учасників опитаних груп. З іншого боку воно спонукає до 
особистої перевірки фактів про діяльність УКФ.  

Для соціально вразливих верств населення теза була сприйнята як  така, яку потрібно 
перевіряти (13 осіб), одночасно були як такі що довіряли цьому повідомленню (3 особи), і такі, 
що не мали довіри до цього твердження (4 особи).

Представники середнього класу

«Ми привикли, що нема нічого прозорого»  
(с. Кир’яківка). 

«Ми такі українці, що завжди з сумнівами до всього ставимось. Треба щоб фонд 
показав свої дії» (Миргород). 

«Раз акцентируют на прозрачности, значит это слабое место»  
(Запоріжжя). 

«Не очень нравится, не несет особой смысловой нагрузки»  
(Хуст).

Діти і підлітки

«Не дуже довіряю, мало знаємо його»  
(Конотоп).
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Студенти

«Цей меседж менш пафосний, менш грандіозний-глобальній і він на трошечки 
приближає цільову аудиторію за рахунок слова «прозора», і воно якесь непогане» 

(Суми);

«Я мало что слышала об этом фонде, а тут он еще и прозрачный, возможно, как-то 
очень сомнительно звучит» (Миколаїв).

Люди похилого віку

«Набор слов ничего не значащий»  
(Ужгород).

«Якщо би звучало, що прозора державна інституція, яка допомагає «дві крапки» …» 
(Ужгород).

«Очень размытая формулировка»  
(Ужгород).

«Краще «прозора державна інституція, що сприяє розвитку культури» 
(Ужгород.)

«Все кто такие формулировки создает, они, как бы сказать, считают нас глупее 
чем мы есть …» (Ужгород).

«Честная, прозрачная – это почему-то ассоциируется с не очень хорошим … Да, ці 
руки нічого не крали» (Бердянськ).

«Само собой разумеется. Зачем это сообщать?»  
(Бердянськ).

Соціально вразливі верстви населення

«Прозора - то як? Вони виставлять - ми запланували 10 млрд на культуру. І вони 
отчитуються, що ми бачимо усі, що той отримав стільки і стільки. Зробив такі 

дії. А це навряд чи буде». (село Хустського району).
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Люди з інвалідністю

«Перше питання - в чому прозорість? Як ми можемо виміряти? Хто стверджує? 
Хто є гарантом прозорості? Слово «прозоре» - лакмусовий папірець перевірки». 

(Ужгород, респондентка з інвалідністю). 

«Без махинаций и левых схем. Внушает доверие».  
(Миколаїв).
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ВИСНОВКИ

Результати дослідження показали, що серед учасників різних цільових груп мають досить 
чітке власне розуміння культурних продуктів, прикладом наводять ряд продукції, яка 
створюється в процесі культурної діяльності окремих людей, чи закладами культури. 

Розділяють культурні продукти на матеріальні та духовні, вважають, культурним продуктом 
те, що культурно збагачує людину, створює сенси, цінності і пробуджує емоції. 

Сучасний український продукт здебільшого асоціюється з музичною індустрією, 
кінематографом, літературою, живописом і театром. 

Для людей старшої вікової групи сучасний український продукт є таким, який можна 
спожити більш консервативними каналами інформації, такими як радіо, телебачення, 
друкована література, тобто більш звичними і доступними способами отримання інформації.

Для молодшої вікової групи відмінність у споживанні сучасного українського продукту 
полягає в першу чергу в  доступністю продукту через інтернет. Для молоді важливою є 
можливість не лише користуватися культурними здобутками і продуктами не виходячи з дому 
безкоштовно, а й долучатися до продукування культурного продукту, викладаючи у мережу 
музику, відео, тексти тощо.  

Загалом, серед різних цільових груп є попит на сучасний український культурний продукт, 
іншою стороною медалі є дефіцит комунікації і доступності українських культурних продуктів 
і подій в різних населених пунктах. Люди з інвалідністю потребують навчальних програм про 
те, як використовувати інтернет людям з вадами зору та вадами слуху, інклюзивних заходів 
з тифлокоментарем і сурдоперекладом, архітектурної доступності в місті та під час заходів. 
Є попит на користування масовими культурними продуктами ( не лише тим, що пропонує 
УТОС або УТОГ), але потрібне розумне пристосування (наприклад, тифлокоментар у кіно або 
переклад на жестову мову на фестивалі, безбар’єрний доступ на мистецьку виставку). Люди з 
порушеннями опорно-рухового апарату, незрячі люди хочуть  

мати можливість дістатися й відчинити двері до закладу самостійно, не очікуючи допомоги 
від персоналу або перехожих, а виставковий простір має бути облаштований так, аби людина 
на візку мала можливість вільно пересуватися в ньому й мати доступ до культурного розвитку 
нарівні з усіма. 

Безперечно попит на культурні продукти диктується в першу чергу пропозицією на 
місцевому локальному рівні. Жителі сіл та менших міст мають значно нижчий рівень доступу 
до них, ніж жителі більших міст і обласних центрів. 

До того ж карантин значно скоротив можливості фізичного відвідування і спілкування 
людей на заходах, але збільшив культурне споживання контенту в інтернеті, читання книжок, 
перегляд фільмів, слухання музики вдома. Молодша вікова група споживає контент доступний 
на ютубі (як правило це література, комп’ютерні ігри, музика) та тіктоці (музика і розважальний, 
в тому числі й створений самостійно, контент).  

Для усіх груп дослідження актуальним є запит на створення культурних центрів, хабів 
та осередків, де могли би проводити час і задовольняти свої потреби різні цільові і вікові 
групи. Відповідно, мова йде або про різні простори або ж про такі, змістовне наповнення 
яких відрізняється відповідно до потреб різних груп. Люди з інвалідністю хочуть брати 
участь у культурних заходах нарівні з іншими людьми, але потребують універсального 
дизайну культурних продуктів: архітектурної доступності та безбар’єрності, сурдоперекладу, 
тифлокоментування. 

Особливо актуальним це питання є для сіл та малих міст. Наразі різні цільові групи відчувають 
дефіцит культурних майданчиків, де можна було би розвиватися і спілкуватися з іншими 
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людьми зі схожими інтересами. Більше того, багато хто готовий долучатися до створення 
культурних продуктів, особливо за наявності таких центрів, важливо, щоб вони мали сучасний 
формат і могли зацікавити  населення. 

Учасники також заявили про інтерес до різного роду майстернів, осучаснення музеїв, участь 
в проектах по реставрації культурних пам’яток тощо. Учасники різних груп мають запит на 
проведення сучасних тематичних фестивалей. Важливо зауважити, що більшість учасників 
мають досить патріотичне налаштування що українського продукту, тому червоною стрічкою в 
запиті є національна ідея культурних продуктів.

Щодо фінансових витрат на культурні продукти, в середньому лунали цифри 5-15% від 
щомісячного доходу. Учасникам досить важко оцінити свої витрати, крім того звичайно є 
кореляція в залежності від населених пунктів і цільової групи учасників.

Для усіх груп респондентів дуже важливою є наявність можливості користуватися 
культурними продуктами (безпосередній доступ), навість за відсутності особистого запиту на 
сьогоднішній день. Вбачають в цьому свободу вибору, загальний рівень культурного розвитку 
населення і повагу до вибору інших людей.

Більшість респондентів не мають інформації та не обізнані про діяльність Українського 
Культурного Фонду, а ті хто що-небудь чув про Фонд мають опосередковане уявлення про його 
функції та діяльність,

Здебільшого учасники переконані, що найкращим варіантом фінансування культури є 
виділення коштів з декількох осередків. В першу чергу, це мають біти органи центральної 
влади, які повинні займатися фінансуванням стратегічних, глобальних проектів має 
надаватися державою, не виключенням також є проекти з креативних індустрій, які мають 
загальнонаціональне значення. Водночас місцеві заклади та культурні ініціативи мають 
отримувати підтримку з місцевих бюджетів. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

При розробці стратегії продукування і поширення культурних продуктів за підтримки 
Українського Культурного Фонду варто врахувати потреби, можливості і налаштування 
населення, зокрема:

• Зважати на фактор цінової доступності культурного продукту для користувачів – наприклад, 
створити можливість відвідування певних заходів безкоштовно або за пільговою ціною.

• Працювати з місцевою владою для знаходження прийнятних форматів та включення 
компонентів УКФ в місцеві відкриті заходи (фестивалі, дні міста, тощо), які найчастіше 
відвідуються ЦА.

• Цифронізувати існуючий контент державних закладів культури і надати вільний доступ до 
нього.

• Створення можливостей для перегляду наживо (в режимі прямих он-лайн ефірів) заходів у 
театрах, філармоніях, тощо.

• Популяризувати та рекламувати культурні продукти і культурні заходи на місцевому рівні, з 
метою залучення населення до споживання українських культурних продуктів.

• Залучати до створення культурних продуктів на місцевому рівні загальне населення, через 
оголошення у місцевих інтернет групах та спілках, зустрічі з представниками громад, 
активістами.

• Для жителів села та невеликих міст посилити представлення українських культурних 
продуктів для дітей та підлітків.

• Просувати інформацію про діяльність (результати, продукти) УКФ серед студентів 
українських ВНЗ.

• Створити спеціальний фонд підтримки студентських культурних ініціатив.

• Розробити інформаційний портал для ознайомлення з культурними продуктами локального 
значення.

• Продовжувати підтримку через держзамовлення кінематографу, українських мультфільмів.

• Інвестувати в інноваційні експозиції, театри, кінотеатри, будинки культури, реставрацію 
архітектурних пам’яток. Гранти для видавництва творів українських авторів, виставок 
художників. Перевага проектам, які мають міжрегіональний характер. 

• Підтримувати освітні програми користування інтернетом для людей з вадами зору, 
інклюзивні заходи з тифлокоментарем і сурдоперекладом, архітектурну доступність під час 
заходів.

• Розміщувати онлайн контент для дітей і підлітків у соціальних мережах – Інстаграм, 
Телеграм, на відеоплатформах Ютуб і ТікТок, включати український контент у популярні 
комп’ютерні ігри. Дублювати аніме та інші популярні підліткові відеопродукти українською. 

• Підтримувати заходи з партисипативним підходом - які спільно організують підлітки і 
дорослі, підлітки розділяють частину відповідальності за розробку і наповнення змістом, а 
не є пасивними виконавцями волі дорослих. 

• Підтримувати інноваційні, інтерактивні, проектні форми роботи в музеях, бібліотеках і 
інших культурних установах. 

• Підтримувати створення громадських просторів для підліткового спілкування і задоволення 
культурних потреб у групі ровесників.
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