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Анотація

У статті под а но аналіз пре фе ренцій укр аїнської ау ди торії щодо фільмів, а та -
кож го лов но го ге роя но во го укр аїнсько го кіно. На ве де но ди наміку пре фе ренцій
щодо кінофільмів та кіно ге роя за період від 2007 до 2016 року. Про де мо нстро ва -
но відмінності у кіноп ре фе ренціях та уяв лен нях сто сов но го лов но го ге роя в
розрізі реґіонів, віку, за до во ле ності жит тям, ло кус-кон тро лю та по глядів у
май бутнє. По ка за но, що вибір того чи іншо го кіно ге роя є відоб ра жен ням рі зно -
спрямованих інте ресів і на строїв різних груп укр аїнсько го суспільства.

Клю чові сло ва: соціологія кіно, ге рой но во го укр аїнсько го кіно, впо до бан ня кіно -
а у ди торії

Прак тич но весь період не за леж ності не вщу ха ли роз мо ви про кри зу
укр аїнсько го кіне ма тог ра фу та не обхідність ви хо ду з неї. Останнім ча сом
з’я ви ли ся ре альні пер спек ти ви для пе ре хо ду від роз мов до спра ви. У зв’яз ку
з відмо вою від російсько го кон тен ту ви роб ниц тво укр аїнських фільмів і
серіалів на би рає об ертів. З’яв ля ють ся га лу зеві ініціати ви, що підтри му ють
вітчиз ня ний кіне ма тог раф, на прик лад, #Кінок раї на1 — ініціати ва про від -
них укр аїнських медіаг руп і кінос тудій зі ство рен ня укр аїнсько го кіно- і
 телеконтенту. Ефіри укр аїнських те ле ка налів за пов ню ють ся вітчиз ня ним
кіно серіаль ним про дук том, у про каті з’яв ля ють ся українські стрічки. Ухва -
ле но за кон “Про дер жав ну підтрим ку кіне ма тог рафії в Україні”, що має
збільши ти час тку укр аїнських фільмів у ка со вих збо рах із сьо годнішніх
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2,5% до 25%, а час тку укр аїнських фільмів і серіалів в ефірі за галь но -
національ них те ле ка налів — утричі [За кон, s.a.]. У Стра тегії роз вит ку краї -
ни “Украї на-2020” се ред 25 клю чо вих по каз ників роз вит ку одним із пунктів
виз на че но збільшен ня кількості фільмів укр аїнсько го ви роб ниц тва в ши ро -
ко му про каті з 7 у 2014 році до 20 у 2016 році [Указ, s.a.].

Кіно ви ко нує безліч функцій і за до воль няє масу по треб — дає змо гу
 глядачеві до ла ти межі, виз на чені його соціаль ним ста ту сом і ста но ви щем,
віком і освітою, гро ма дя нством і національністю [Мкрты че ва, 2012: с. 113];
вмож лив лює пе ре жи ван ня силь них емоцій — пла ка ти, сміяти ся, жа ха ти ся,
одер жу ю чи без печ ну дозу ад ре наліну [Мит та, 20124]; воно може бути ін -
стру мен том са мопізнан ня і са мов дос ко на лен ня суспільства або спо со бом
втечі від ре аль ності. Відно си ни між кіно і суспільством дуже точ но сфор му -
лю вав у назві своєї кни ги соціолог М.Жа бський: “Кіне ма тог раф — дзер ка ло
чи мо лот?” [Жаб ский, 2010]. Кіно од но час но і дзер ка ло і мо лот — відоб ра -
жає ре альність і фор мує її. Кіно дає соціоло гові чу до вий ма теріал для
досліджен ня су час но го суспільства, ре ко нструкції ми ну ло го і ви яв лен ня
мож ли вих шляхів роз вит ку в май бут ньо му [Мкрты че ва, 2012: с. 117]. До ла -
ю чи три ва лу кри зу, су час ний укр аїнський кіне ма тог раф може ста ти інстру -
мен том ство рен ня і пре зен тації суспільству но вих ге роїв, котрі б змог ли по -
спри я ти об’єднан ню розрізне ної країни.

Ме тою про по но ва ної статті є вив чен ня пре фе ренцій укр аїнської ау ди -
торії щодо фільмів і го лов но го ге роя но во го укр аїнсько го кіно.

Вив чен ня гро ма дської дум ки у пло щині по треб та інте ресів гля дачів є
важ ли вою скла до вою роз вит ку укр аїнсько го кіне ма тог ра фу. Тра диція  ви -
вчення пре фе ренцій укр аїнських гля дачів бере по ча ток у 2003 році, коли з
ініціати ви кінок ри ти ка Олек сан дра Рут ко всько го і соціологів На талії Па -
ніної та Євге на Го ло ва хи на базі Інсти ту ту соціології НАН Украї ни було
про ве де но пер ше спеціалізо ва не досліджен ня у ца рині соціології кіно1. Ос -
новні ре зуль та ти діста ли відоб ра жен ня у статті Євге на Го ло ва хи “Ми ну ле,
те перішнє і май бутнє укр аїнсько го кіне ма тог ра фу в дзер калі грма дської
дум ки” [Го ло ва ха, s.a.]. У 2007 році Інсти тут соціології по вто рив опи ту ван -
ня; основні ре зуль та ти опи ту ван ня були опубліко вані в статті К.Іва щен ко
[Ива щен ко, 2007]. Зав дя ки цим досліджен ням сьо годні ми мо же мо про сте -
жи ти ди наміку зміни ду мок українців про кіно і кіно ге роїв.

У 2016 році було про ве де но третє досліджен ня пре фе ренцій укр аїн -
ських гля дачів2. У 2016 році, як і 2007-го, досліджен ня про во ди ли ме то дом
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1 Досліджен ня про во ди ли ме то дом стан дар ти зо ва но го осо бис то го інтер в’ю за місцем
про жи ван ня рес пон дентів. Усьо го було опи та но 1200 рес пон дентів у всіх об лас тях
Украї ни. З ме тою порівнян ня із да ни ми 2016 року для аналізу було об ра но цільо ву ау ди -
торію 18+, у містах із на се лен ням 50 тис. і більше.
2 Досліджен ня було про ве де но за за мов лен ням те ле ка на лу “Украї на” дослідниць кою
ком панією ТНС. Досліджен ня про во ди ли ме то дом стан дар ти зо ва но го осо бис то го інтер -
в’ю за місцем про жи ван ня рес пон дентів. Усьо го було опи та но 1785 рес пон дентів у всіх
об лас тях Украї ни, крім Кри му та ОРДЛО. Цільо ва ау ди торія 18+ у містах із на се лен ням
50 тис. і більше. 



осо бис то го інтер в’ю за місцем про жи ван ня рес пон дентів. В обох ви пад ках
було ви ко рис та но квот ну вибірку. З ме тою порівнян ності 2016 року ви ко -
рис то ву ва ли ті самі фор му лю ван ня за пи тань, що й у по пе редніх досліджен -
нях. Усьо го було опи та но 1785 рес пон дентів у всіх об лас тях Украї ни (крім
АРК і непідкон троль них те ри торій До нець кої і Лу га нської об лас тей) віком
18+, що меш ка ють у містах із на се лен ням по над 50 тис. жи телів.

Пе ре хо дя чи до ре зуль татів, пе ре дусім слід за зна чи ти, що за останні 10
років істот но побільша ло українців, які ладні ди ви ти ся українські фільми.
Сьо годні по над по ло ви ну українців (55%) дек ла ру ють ба жан ня ди ви ти ся
українські фільми, тоді як у 2007 році та ких було лише 31%. Ра зом із тим
українці не втра ти ли інте ре су до ра дя нських і російських фільмів. По си лив -
ся інте рес до аме ри ка нських та євро пе йських фільмів (рис. 1).

Рис. 1. Роз поділ гля даць ких пре фе ренцій сто сов но
вітчиз ня них і за кор дон них фільмів, %

Пре фе ренції кіног ля дачів помітно різнять ся за леж но від реґіону про -
жи ван ня (рис. 2). Гля дачі на За ході відда ють пе ре ва гу укр аїнським, є вро -
пейським та аме ри ка нським фільмам і дек ла ра тив но відки да ють ра дянські і
російські фільми. Схід і Південь віддає пе ре ва гу ра дя нським і російським
фільмам, але не відки дає й українські фільми. Центр і Північ відда ють пе ре -
ва гу як укр аїнським фільмам, так і ра дя нським та російським фільмам.

У реґіонах ди наміка на строїв ще відчутніша, ніж для краї ни за га лом.
Позірна на пер ший по гляд стабільність у пре фе рен тності російських

фільмів (47% у 2007-му і 48% у 2016 році) зу мов ле на кар ди наль ним зни жен -
ням пре фе рен тності їх на За ході і зрос тан ням — на Сході та Півдні. Ана -
логічна си ту ація із ра дя нськи ми фільма ми — на За ході по мен ша ло їхніх
при хиль ників, на томість на Сході та Півдні побільша ло. Пре фе рентність
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аме ри ка нських фільмів зрос ла в усіх реґіонах, а євро пе йських — у всіх
реґіонах, крім Схо ду.

Рис. 2. Пре фе рентність фільмів за реґіона ми, % 

Такі ре зуль та ти свідчать не тільки й не стільки про відмінність у пре фе -
ренціях щодо фільмів різних країн і не про ди наміку фак тич но го пе ре гля ду
їх. З да них ТВ-па нелі1 відомо, що ра дянські фільми див лять ся при близ но
одна ко во як на За ході, так і на Сході краї ни. Нап рик лад, кла сич ний ра дя н -
ський фільм “Опе ра ция Ы и дру гие при клю че ния Шу ри ка” у День двад цять
п’я тої річниці Не за леж ності Украї ни на За ході краї ни под и ви ли ся навіть
кра ще, ніж на підкон троль них те ри торіях Схо ду краї ни.

Отри мані ре зуль та ти рад ше свідчать про відмінності у світог ляді й уяв -
лен нях про май бутнє краї ни жи телів різних реґіонів Украї ни. Різнос пря мо -
ва на ди наміка сто сов но тих са мих фільмів у різних реґіонах краї ни — це
інди ка тор де далі глиб шо го роз ри ву у світог ляді реґіонів. Кіно, втім, має ста -
ти тим інстру мен том, що зміцнює суспільство, а не роз’єднує його. Ра зом із
тим зрос тан ня пре фе рен тності укр аїнських фільмів у всіх реґіонах саме й
вис ту пає єдналь ним чин ни ком, який слід пра виль но ви ко рис то ву ва ти.

Те пер з’я суй мо, яким українські гля дачі воліють ба чи ти го лов но го ге -
роя но во го укр аїнсько го кіно (рис. 3).
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1 Ідеть ся про дані єди но го індустріаль но го досліджен няя те ле пе рег ля ду — Те левізій -
ної па нелі. ТВ-па нель — це сис те ма кількісних реп ре зен та тив них па нель них досліджень
ТВ-ау ди торії, що фіксу ють по се кун дний пе ре гляд ТВ із за сто су ван ням ви со ко тех но -
логічних при строїв. Опе ра то ром ТВ-па нелі в Україні є ACNielsen 
(http://tampanel.com.ua/ru/about/tv-panel-description/).



Рис. 3. Яким українські гля дачі хо чуть ба чи ти го лов но го ге роя
но во го укр аїнсько го кіно? (один варіант відповіді), %

Коли 30% жи телів Украї ни  го лов ним героєм у но во му укр аїнсько му
кіно воліють ба чи ти ав то ри тет но го лідера, здат но го за вжди знай ти вихід із
будь-якої скрут ної си ту ації, та кий вибір може свідчи ти про по тре бу в
“сильній руці” і ба жан ня пе ре клас ти відповідальність за своє жит тя на
інших. Це на й по пу лярніший вибір се ред укр аїнських гля дачів. За останні
10 років за пит на ав то ри тет но го лідера в кіно, як і в суспільстві за га лом,
збільшив ся. Авторитетного лідера частіше об и ра ють на Сході краї ни і рідше 
— на За ході. Хоча й на За ході це на й по пу лярніший вибір. Ті, хто об и рає ав -
то ри тет но го лідера, мен шою мірою за до во лені своїм жит тям і вва жа ють, що
їхнє жит тя від них не за ле жить — це люди із зовнішнім ло кус-кон тро лем.
Віко вих відмін у ви борі ав то ри тет но го лідера немає (в До дат ку под а но дані
про вибір ге роя в розрізі реґіонів, віку, за до во ле ності жит тям, впли ву на
своє жит тя та по глядів у май бутнє).

Дру гий за по пу лярністю вибір ге роя — це патріот і за хис ник батьківщи -
ни. За пит на патріота як ге роя збільшив ся із 13% у 2007 році до 17% у
2016-му. Свідо мий патріот і за хис ник своєї Батьківщи ни — це ге рой Цен тру, 
Півночі та За хо ду. На Сході та Півдні, на впа ки, та кий вибір не по пу ляр ний.
При цьо му вік не впли ває на вибір патріота. Люди, які об и ра ють героєм
патріота, більшою мірою, ніж ті, хто об и рає ав то ри тет но го лідера або за хис -
ни ка спра вед ли вості, за до во лені влас ним жит тям і вва жа ють, що мо жуть
впли ва ти на своє жит тя.
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Нас туп ний за по пу лярністю ге рой — це за хис ник спра вед ли вості, всіх
слаб ких і скрив дже них. Та ким го лов но го ге роя но во го укр аїнсько го кіно
воліють ба чи ти 16% укр аїнських гля дачів. Суттєвої ди наміки від 2007 року
не спос терігається. За хис ник спра вед ли вості, всіх слаб ких і скрив дже них —
це пе ре важ но ге рой найбільш до рос лої час ти ни на шо го суспільства — лю -
дей віком 55 років і більше. Люди по хи ло го віку в Україні — це одна з на й -
менш за хи ще них ка те горій на се лен ня. Оби ра ю чи за хис ни ка в якості ге роя,
вони де мо нстру ють свою по тре бу в за хисті. Ті, хто об и рає героєм за хис ни ка
спра вед ли вості, на й менш за до во лені жит тям і найбільшою мірою вва жа -
ють, що їхнє жит тя від них зовсім не за ле жить. Та кож вони вва жа ють, що в
на й ближ чий рік жит тя тільки погіршит ься. Реґіон про жи ван ня не впли ває
на вибір за хис ни ка спра вед ли вості.

Далі йде вибір лю ди ни, здат ної за хис ти ти власні інте ре си й за будь-яку
ціну до сяг ти осо бис то го успіху. Та ко го ге роя об и ра ють 15% українців.

На остан ньо му місці се ред ге роїв — лю ди на лег ко го ха рак те ру, яка вміє
на со лод жу ва ти ся жит тям. Це вибір 9% українців.

Лю ди на, здат на за хис ти ти власні інте ре си й за будь-яку ціну до сяг ти
осо бис то го успіху, і лю ди на лег ко го ха рак те ру, яка вміє на со лод жу ва ти ся
жит тям, — це вибір пе ре важ но мо ло дої час ти ни на се лен ня на шо го су спіль -
ства. Люди, які об и ра ють цих ге роїв, ма ють на й ви щий рівень за до во ле ності
жит тям і вва жа ють, що вони самі впли ва ють на те, як скла дається їхнє жит -
тя. Та кож се ред них більше лю дей, пев них, що наше жит тя в на й ближ чий рік 
поліпшить ся.

Вив чен ня очіку вань від кіно та ге роя но во го укр аїнсько го кіно ба га то в
чому відоб ра жає на строї на шо го суспільства — не однорідність між реґіона -
ми і віко ви ми гру па ми, різнос пря мо ваність інте ресів та очіку вань. Ре зуль -
та ти досліджен ня про кіно є дзер ка лом суспільства і фіксу ють про бле му
відсут ності єдності в ньо му. Ра зом із тим зрос тан ня інте ре су до вітчиз ня них
фільмів і по тре би в ге рої-патріоті є бла го дат ним ґрун том для ви ко рис тан ня
кіне ма тог ра фу як інстру мен ту ство рен ня і пре зен тації суспільству но вих ге -
роїв, здат них об’єдну ва ти суспільство.
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ДОДАТОК

Ге рой но во го укр аїнсько го кіно в розрізі реґіонів, віку,
 задоволеності жит тям, впли ву на своє жит тя

та по глядів у май бутнє 

Ге рой кіно за реґіона ми, %

Варіанти відповіді Центр +
Північ Схід Захід Південь По країні

за га лом 

За хис ник спра вед ли вості, всіх
слаб ких і скрив дже них 15 17 17 18 16

Авторитетний лідер, який за -
вжди знай де вихід зі скрут но -
го ста но ви ща 

 23*  38* 29 28 30

Свідо мий патріот і за хис ник
своєї Батьківщи ни  24*  10* 20  10* 17

Лю ди на, здат на за хис ти ти
власні інте ре си і за будь-яку
ціну до сяг ти осо бис то го
успіху

15 14 15 21 15

Лю ди на лег кої вдачі, яка вміє
на со лод жу ва ти ся жит тям 10  6 10 11  9

Ва га ю ся з відповіддю 14 15   8* 13 13
Усьо го 100 100 100 100 100

Ге рой кіно за різни ми віко ви ми гру па ми, %

Варіанти відповіді 18–34 35–54 55–64 65+ По країні
за га лом 

За хис ник спра вед ли вості, всіх
слаб ких і скрив дже них 12 12  24*  26* 16

Авторитетний лідер, який за -
вжди знай де вихід зі скрут но -
го ста но ви ща 

29 33 27 26 30

Свідо мий патріот і за хис ник
своєї Батьківщи ни 15 16 18 20 17

Лю ди на, здат на за хис ти ти
власні інте ре си і за будь-яку
ціну до сяг ти осо бис то го
успіху 

 20* 17 11 9* 15

Лю ди на лег кої вдачі, яка вміє
на со лод жу ва ти ся жит тям 12 10  5   4*  9

Ва га ю ся з відповіддю 12 12 15 15 13
Усьо го 100 100 100 100 100

*Зна чи мо відрізняється від да них по країні за га лом при наймні на рівні 0,05%.
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Ге рой кіно і за до во леність жит тям, ло кус-кон троль

Варіанти відповіді

Якою мірою Ви за до во лені
своїм жит тям за га лом? 1 —
зовсім не за до во ле ний, 5 —

цілком за до во ле ний

Се редній бал 

Від чого го лов ним чи ном
за ле жить те, як скла дається 
Ваше жит тя? 1 — від інших,

5 — від мене са мо го

Се редній бал 

За хис ник спра вед ли вості,
всіх слаб ких і скрив дже -
них 

2,75 2,59

Авторитетний лідер, який
за вжди знай де вихід зі
скрут но го ста но ви ща 

2,91 2,77

Свідо мий патріот і за хис -
ник своєї Батьківщи ни 2,96 2,96

Лю ди на, здат на за хис ти ти
власні інте ре си і за будь-
 яку ціну до сяг ти осо бис то -
го успіху 

2,97 2,96

Лю ди на лег кої вдачі, яка
вміє на со лод жу ва ти ся
жит тям 

3,19 2,94
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