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У статті обґрунтовано розвиток радіо та телебачення в українському медійному середовищі як феноменів, що 

достатньо тривалий відрізок часу здійснювали релігійно-ідеологічну гегемонію у мас-медіа не лише в Україні, але й 

світі. З’ясовано, що вищеназвані засоби масової комунікації залучаються релігійними інституціями переважно у 

місіонерських, катехизаційних та місіонерських цілях. Вивчено низку нормативно-правових актів, які функціонують 

у християнській традиції задля  ефективної співпраці засобів масової комунікації та релігійних організацій на шляху 

до побудови релігійного діалогу. Проаналізовано останні наукові дослідження й публікації, що присвячені 

проблематиці  релігійної комунікації крізь призму радіо та телевізійних засобів масової комунікації. 

Систематизовано ключові загальнонаціональні, регіональні та локальні конфесійні телеканали, які транслюються 

на території України. Названо найпопулярніші вітчизняні християнські станції, що здійснюють радіомовлення з 

метою конструювання в українців високих моральних принципів та культурних цінностей. 
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Постановка проблеми. ХХ століття стало 

культурно-історичною епохою суспільства, яка 

дала поштовх до зародження нового типу лю-

дини —  homo medialis —  людини медійної. 

Такий тип, що свого поширення набув 

сьогодні – в часи інформаційного суспільства 

— будує уявлення про себе та навколишнє 

середовище, ґрунтуючись на  інформації, яку 

отримує із ЗМК. У контексті останніх, 

особливої уваги потребують феномени радіо й 

телебачення, які, хоча сьогодні по-троху і 

втрачають свою популярність, поступаючись 

новим медіа, все ж є одними з найдавніших та 

найпоказовіших індикаторів масової культури. 

Слід віддати належне: до винайдення 

персонального комп’ютера та Всесвітньої 

Павутини, вони не лише окреслювали межі 

розповсюдження масової культури,  але й 

багато у чому задавали темп її розвитку.  

Як зазначає дослідниця М. Петрушкевич у 

науковій дисертації «Релiгiйна комунiкацiя у 

контекстi масової культури», жодна релігійна 

інституція не може стояти осторонь актуальних 

тенденцій у галузі масової комунікації, оскільки 

тоді вони «випадають за смислові сьогодення» 

[4, c. 255]. Однак, зазначимо, що дослідження 

релігійної комунікації у контексті становлення 

телебачення та радіо як феноменів масової ку-

льтури є порівняно новим науковим напрям-

ком. Значна кількість дослідників тривалий 

відрізок часу були переконані, що «міфічність 

та віртуальність» цих ЗМК жодним чином не 

може бути співвіднесена із вірою та релігійним 

світоглядом [3, с. 44]. Проте, за твердженням 

української дослідниці релігійної комунікації, 

М. Петрушкевич, досить тривалий відрізок часу 

релігійно-ідеологічну гегемонію у мас-медіа 

здійснювали саме засоби радіо та 

телекомунікації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Окрім М. Петрушкевич, дослідженням радіо та 

телебачення у контексті релігійної комунікації 

займалися С. Филипчук, А. Колодний, 

М.Балаклицький, Н. Яблоновська, К. Шейхо, 

А. Бойко та інші вітчизняні та зарубіжні на-

уковці. У статті «Сучасне телебачення: реалії 

та перспективи»  М. Лесіва здійснена спроба 

аналізу  маніпулятивної специфіки висвітлен-

ня релігійної тематики на українському теле-

баченні. Частково досліджує релігійне телеба-

чення М. Паращевін у роботі «Релігійна актив-

ність в сучасному інформаційному просторі як 

показник соціальної значущості релігії». Вив-

ченню особливостей українського релігійного 

радіомовлення присвячені наукові розвідки О. 

Гояна, О. Гриценка, В. Мариновича, В. Цвіка 

та інших дослідників.   Виходять також і по-

сібники, що стосуються сучасної релігійної 

комунікації, де особливий акцент робиться на 

використанні ЗМК. Прикладом може слугува-

ти посібник Г.  Мохненка «Практичні реко-

мендації щодо організації інформаційних комі-
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тетів в помісних Церквах, місіях і деноміна-

ціях», який був виданий у 2009 році .  

Отож, мета статті полягає у висвітленні 

становлення, основних віх розвитку та пер-

спектив релігійного телебачення та радіо-

мовлення в Україні.  

Основні результати дослідження. Поруч із 

іншими медіа, телебачення є релігійно-комуні-

кативним засобом, а також можливістю для 

церковних інституцій тиражувати інформацію 

про власну діяльність.  Релігійна проблемати-

ка, яка підіймається на телевізійних каналах, 

мусить зазнавати певних змін у процесі її пере-

дачі для глядачів. Тут релігійний контент зму-

шений адаптуватися до вимог цього ме-

діа,  ключовим із яких є так зване «розмивання 

кордонів». Як зазначає автор роботи «Розу-

міння медіа» [1 с. 378], «телебачення неминуче 

стає катастрофою для чiтко окресленого 

образу... i благом для розмитої... текстури». У 

такий спосіб усі релігійні образи, які 

транслюються крізь призму телепрограм, та у 

своїх витоках мають канонiчне пiдґрунтя (Бог, 

ангели, біблійні постаті тощо) інтегруються у 

телевізійний дискурс досить рідко. Набагато 

гнучкiшими у цьому сенсі є образи святих, 

блаженних, чудотворцiв, монахiв та монахинь, 

священників, проповiдникiв [1, с.  378], оскі-

льки вони наділені порівняно більшою «орга-

нічністю» та здатністю «легше» сприйматися 

аудиторією, що розширює можливості для різ-

ного роду маніпуляцій.  

Варто зазначити, що українському суспіль-

стві наявна низка нормативно-правових актів, 

яка обумовлює співпрацю телевізійних та релі-

гійних організацій на шляху до здійснення ефек-

тивної релігійної комунікації. Так, до прикладу, 

ключові засади співпраці медіа та православних 

інституцій знаходимо у декларації ювілейного 

помісного собору «Церква і світ на початку 

третього тисячоліття», «Основах соціальної 

концепції Української Православної Церкви» 

[2]. Останній документ був підготовлений до 

друку Інфомаційно-видавничим центром 

Української Православної Церкви та побачив 

світ 2002 року. Документ декларує низку вимог, 

зокрема, інформувати глядачів, ґрунтуючись не 

лише на принципах правди, але й турботи про 

моральний стан окремого індивіда та 

суспільства загалом [2]. 

Одним із найбільш популярних православ-

них телеканалів на теренах України є супутни-

ковий ТРК «Глас», який був започаткований у 

2005 році та сьогодні позиціонує себе як 

сучасне, динамічне супутникове інформацій-

но-просвітницьке телебачення для усієї роди-

ни. Як стверджує редакція ЗМІ, релігійний ре-

сурс прагне налагодити комунікацію із особа-

ми, які «прагнуть самовдосконалення й духов-

ного розвитку, а також хочуть знати усе і бути 

вільними у своєму виборі» [10]. Мережу мов-

лення формують програми духовно-просвіт-

ницького («Сторінки Святих», «Місце під 

сонцем», «Монастирі країни»), інформаційно-

пізнавального («Світ православ’я», «Музейні 

колекції»), документально-освітнього («Люди-

на праці», «Спадщина»),  а також пізнавально-

розважального («Як і чому», «Дивосвіт», «Моя 

професія») характеру.   

Крім того, в Україні існує кагорта релігійних 

телевізійних проєктів, які успішно реалізуються 

на загальнонаціональних світських телеканалах. 

Телепрограма «Православний вісник» щонеділі 

збирає телеглядачів в ефірі UA: Перший – 

національного телеканалу України. Вітчизняний 

телересурс СТБ тиражує програми, що не мають 

чітко вираженого релігійного спрямування, 

проте стоять на варті традиційних сімейних 

цінностей : «Кохана, ми вбиваємо дітей» Дар’ї 

Майбороди,  «Врятуйте нашу сім’ю» К. Сінчен-

ко та інші. Крім того, кожен регіон в Україні та-

кож налагоджує релігійну комунікацію із грома-

дянами. Ціла низка телепрограм християнського 

спрямування транслюються у Хмельницькій, 

Тернопільській, Запорізькій, Одеській, Жито-

мирській, Сумській, Івано-Франківській,  

Донецькій, Рівненській  та інших областях на 

регіональних та місцевих телеканалах.   

Енцикліка Римського Папи Пія ХІІ «Про 

кіно, радіо й телебачення», яка була видана 

1957 року проголошує ставлення Римо-

Католицької Церкви до ЗМІ. Зокрема у 

контексті телебачення, знаходимо вказівку, що 

увесь контент мусить бути якісний та жодним 

чином не програвати світським медіа 

матеріалам. [12, с. 131].  

З 2011 року на теренах України розпочала 

свою діяльність філія телеканалу «EWTN» - 

Телебачення Віковічного Слова -  адаптація 

всесвітньої мережі кабельного телебачен-

ня.  Програми телеканалу транслюються в 

Україні за сприяння Католицького Медіа-

Центру та завдяки зусиллям священиків зі 

Згромадження Місіонерів Облатів Непорочної 
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Марії, монахинь зі Згромадження Малих 

Сестер Непорочного Серця Марії та волон-

терів. На початок 2012 р. трансляції відбува-

ються переважно англійською. Його програми, 

дубльовані українською, виходять в ефір вран-

ці, вдень та ввечері [11]. Основними телепро-

грамами каналу «Телебачення Віковічного 

Слова» є «Чисте життя»,  «Так Бог полюбив 

світ», «Дана та друзі»,   «Добрий монах», 

«Вечеря Агнця» та інші.  

Із серпня 2013 року в українському інфор-

маційному просторі розпочало трансляцію 

«Живе ТБ» - суспільно-релігійний проект 

УГКЦ [8]. Основний блок його телевізійного 

мовлення складають телепередачі «Відкрита 

студія», «Відкрита розмова», «Сюжети й 

репортажі», «Живі новини», телемарафон 

«Собор єднає всіх». 

Не поступається за якістю та кількістю про-

тестантська телемережа в Україні, яка представ-

лена кількома телеканалами та багатьма теле-

програмами. Відомим релігійним телевізійним 

ресурсом є канал супутникового мовлення 

«Надія», який був заснований у 2012 році у Ки-

єві, а з 2013 році він розпочав цілодобову су-

путникову трансляцію. Телеканал «Надія» пропо-

нує велике різноманіття духовно-просвітниць-

ких, інформаційних, креативних, сімейних теле-

програм українською та російською мовами [9]. 

Iз особливостями феномену радiо ми пов’язу-

ємо моделi рецепцiї, сутнiсть яких полягає в то-

му, що якiсть й специфiка конкретного комунi-

кативного процесу залежать передусім вiд коду-

вання й декодування iнформацiї. Закодована iн-

формацiя, поширена завдки масмедiа й транс-

формована пiд впливом рiзних шумiв, набуває 

своїх особливостей саме пiд час декодування, 

яким є сприйняття. Вiрянин залежно вiд власних 

характеристик, соцiокультурної ситуацiї, кон-

кретних обставин робить остаточнi смисловi ак-

центи. Тут якнайкраще проявляється дiя релiгiй-

ного або свiтського свiтогляду, фiлософських 

поглядiв та інші. 

Велику кількість прихильників у всій 

Україні та за її межами здобуло католицьке 

радіо, яке носить назву «Радіо Марія» [7]. 

Здійснивши контент-аналіз, можна стверджу-

вати, що усі програми на даному ЗМК можна 

об’єднати у 3 великі групи. Перша група це, у 

переважній більшості різноманітні молитовні 

трансляції, до яких можна зарахувати Літургію 

годин, Святу Месу, Розарій тощо. Друга група 

має катихетичне спрямування. Натомість третя 

група присвячена соціальному та просвітни-

цькому аспекту. Так, до прикладу, щоденно у 

мовлення виходять програми, які покликані 

дати відповіді на життєві питання слухачів, 

допомогти у вирішенні проблем із сфери 

педагогіки, психології, екології, культури 

тощо [7]. Гостями таких рубрик стають відомі 

в Україні постаті: Ніна Матвієнко та Іво 

Бобул,  Падре Серж та інші. Широкою аудито-

рією вирізняється екуменічне радіо «Воскре-

сіння», програми якого розраховані на слуха-

чів різних вікових, соціальних категорій, пред-

ставників усіх віросповідань та релігій. 

Програми даного ЗМК включають не лише 

молебні усіх конфесій, але й бесіди про 

мистецтво, іконопис, сакральну архітектуру та 

книги [5]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, як 

демонструють результати дослідження, однією 

з головних тенденцій в Україні та всьому світі 

стає використання релігійними організаціями 

ЗМК у місіонерських, катехизаційних та 

місіонерських цілях. Надзвичайно важливу 

роль у цьому контексті відіграють телебачення 

та радіо, характерною особливістю яких є 

надзвичайно велике охоплення аудиторії. На 

теренах України власні телеканали мають 

православні, католицькі та протестантські 

організації, що функціонують на достатньо 

високому рівні.  Основними релігійними 

телеканалами в Україні є «Глас» (ПЦУ), 

«Телебачення Віковічного слова» (РКЦ), 

«Живе ТБ» та Телестудія «Апостол» (УГКЦ), 

а також протестантські ресурси «Надія», 

«CNL», «Перекросток.tv» та телевізійна студія 

«Еммануїл».  Функціональний аналіз основних 

телеканалів показав, що мережу мовлення 

складають телепрограми власного виробницт-

ва, що присвячені репрезентації питань духов-

ного та культурного розвитку, історії світу, 

своєї країни та релігій. 

Релігійна комунікація також реалізується за 

посередництвом аудіопроектів на вітчизняних 

радіостанціях. Зокрема блог релігійної публі-

цистики пропонує аудиторії «духовні дари» - 

духовну музику християнського незалежного 

«Радіо Марія». В основі роботи радіо - єдина 

мета - просвітництво людей.  Таку ж місію 

ставить перед собою і протестантське радіо 

«Голос надії» та екуменічне радіо 

«Воскресіння».    
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Главацкая Вероника Олеговна 

РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СРЕДСТВА МАССОВОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В статье обоснована развитие радио и телевидения в украинской медийной среде как феноменов, достаточно 

длительный отрезок времени осуществляли религиозно-идеологическую гегемонию в СМИ не только в Украине, но и 

мире. Выяснено, что вышеназванные средства массовой коммуникации привлекаются религиозными институтами 

преимущественно в миссионерских, катехизаторскую и миссионерских целях. Изучены ряд нормативно-правовых 

актов, которые функционируют в христианской традиции для эффективного сотрудничества средств массовой 

коммуникации и религиозных организаций на пути к построению религиозного диалога. Проанализированы 

последние научные исследования и публикации, посвященные проблематике религиозной коммуникации через призму 

радио и телевизионных средств массовой коммуникации. Систематизированы ключевые общенациональные, 

региональные и локальные конфессиональные телеканалы, которые транслируются на территории Украины. 

Названы самые популярные отечественные христианские станции осуществляют радиовещания с целью 

конструирования в украинском высоких моральных принципов и культурных ценностей. 

Ключевые слова: религиозная коммуникация, СМК, религиозные СМИ, телевидения, радио. 
 

Veronika Hlavatska 

RADIO AND TELEVISION AS MEDIA OF RELIGIOUS RELIGIOUS COMMUNICATION 

The article substantiates the development of radio and television in the Ukrainian media environment as phenomena that for a 

long time carried out religious and ideological hegemony in the media not only in Ukraine but also in the world. It was found 

that the above-mentioned mass media are involved by religious institutions mainly for missionary, catechetical and 

missionary purposes. A number of normative legal acts that function in the Christian tradition for the effective cooperation of 

mass media and religious organizations on the way to building religious dialogue have been studied. The latest scientific 

researches and publications devoted to the problems of religious communication through the prism of radio and television 

mass media are analyzed. The key national, regional and local confessional TV channels, which are broadcast on the 

territory of Ukraine, are systematized. The most popular domestic Christian stations that carry out radio broadcasting in 

order to construct high moral principles and cultural values in Ukrainians are named. 

Key words: religious communication, Mass media, religious mass media, television, radio. 
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