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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В процесі розбудови України 
як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави 
створена багатопартійна політична система, що впливає не тільки на політичну 
атмосферу в суспільстві, а й на ефективне функціонування політичної та 
державної влади. Політичні партії як добровільні об’єднання громадян 
розробляють загальну програму суспільного розвитку, сприяють формуванню і 
вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах та інших 
політичних заходах (Закон України «Про політичні партії в Україні»). Партійна 
преса – одне з вагомих джерел інформації про партію та її лідера / лідерів, 
суспільну спрямованість і соціальну зорієнтованість програмових засад; це 
один із основних каналів комунікації з членами партії, прихильниками, 
опонентами. Водночас партійні медіа є важливою частиною інформаційного 
ресурсу, що використовується в умовах демократичних виборів у країні й може 
сприяти формуванню політичної культури та свідомого політичного вибору 
громадян. Обрана тема дослідження дає можливість визначити 
соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси як особливого типу 
періодичних видань із притаманною структурою та проблемно-тематичним 
наповненням.  

Актуальність теми дослідження зумовлена, по-перше, історичними 
традиціями функціонування партійної преси в Україні й необхідністю 
вивчення особливостей становлення та розвитку партійної періодики на всій 
території України в різні історичні та ідеологічно марковані періоди; досі вчені 
зверталися лише до несистематизованих, вирваних з контексту загальної 
системи періодики в Україні окремих видань. По-друге, інформативно-
комунікативний контент такої періодики постійно змінювався, варіюючи 
проблемно-тематичне наповнення, формуючи нові читацькі запити та 
редакційні завдання; розширювалися соціальні аспекти та канали комунікації з 
потенційними споживачами партійного контенту. Тож чимало розрізнених 
фактів із історії та сьогодення створення та діяльності партійної преси потребує 
цілісності аналізу й узагальнень.  

Нині реалії демократичного розвитку України вимагають перегляду 
необ’єктивних, ідеологічно звужених концепцій попередніх періодів. І тут 
важливо врахувати традиції монопартійності в епоху радянської влади та дії 
односторонніх механізмів формування редакційної політики більшості газет і 



журналів на території СРСР та УРСР, а також сфокусувати увагу на 
поліпартійності, що почала формуватися з кінця ХІХ ст.  

Тривала історія партійно-радянської преси (1920–1985 рр., фактично до 
березня 1985 р., коли було оголошено в радянській державі курс на 
перебудову), незважаючи на вияви «інакодумства» та «самвидаву», пов’язана з 
утвердженням марксистсько-ленінської ідеології, єдиного партійного стилю 
керівництва всіма ЗМІ.  

Багатовекторна політична діяльність 90-х рр. ХХ ст., разом зі створенням 
незалежної Української держави та формуванням у ній багатопартійної 
системи, що регулюється Законом України «Про політичні партії в Україні» 
(прийнятий 2001 р. з кількома подальшими уточненнями й змінами), дала 
можливість заснувати мережу партійних медіа, серед яких важлива роль 
належить друкованій пресі. 

Така інтенсивна, різнополярна історія функціонування часто 
діаметрально протилежних партійних позицій та ідей у періодиці дала підстави 
визначити наукову проблему, яка полягає в потребі з’ясувати закономірності 
створення та функціонування преси українських політичних партій на території 
України з кінця ХІХ – до початку ХХІ ст. (1890–2017) на структурно-
типологічному й проблемно-тематичному рівнях. 

Досі в українському журналістикознавстві не проводилося комплексне 
дослідження партійної періодичної преси та її соціальнокомунікаційних засад, 
хоча чимало вчених у радянський час зверталися до теми появи та поширення 
більшовицької преси на території України (від газет «Искра» і «Правда» до 
«Пролетарской правды», «Коммуниста», «Більшовика»), а також розглядали 
функціонування партійно-радянської преси в усіх її виявах (агітаційно-
пропагандистські та ідеологічно-настановні аспекти, керівна роль КПРС у сфері 
засобів масової інформації). 

Незважаючи на окремі розвідки про становлення та діяльність політичних 
партій в Україні (вітчизняних істориків – Т. Бевз, О. Висоцького, 
В. Головченка, О. Любовець, О. Реєнта, Д. Яневського; зарубіжних українських 
діячів – А. Животка, І. Майстренка, С. Наріжного, М. Стахіва, 
Ю. Тернопільського, П. Феденка), дослідження про функціонування деяких 
газет і журналів партійного типу в різні історичні періоди (О. Березовського, 
Ю. Бідзілі, О. Богуславського, В. Владимирова, І. Герман, М. Дяченко, 
А. Заводовського, Ю. Колісника, І. Крупського, О. Мукомели, Н. Сидоренко, 
Л. Сніцарчук, В. Солдатенка, М. Романюка, Г. Рудого, О. Хімяк, Т. Хітрової), 
ще не проведено комплексного аналізу становлення й формування партійної 
преси на українських землях, не узагальнено особливості її розвитку, цілісно не 
окреслено типи таких видань, не досліджено структурно-організаційні й творчі 
умови їх появи у світ та налагодження системи партійного інформування. 



Важливого значення нині набувають соціальнокомунікаційні стратегії – 
як у практичній діяльності партійних медіа та партійної комунікації у 
соціальних мережах, так і в теоретичному осмисленні історичного досвіду 
функціонування такого сегменту засобів масової інформації. Основою розгляду 
цих питань є праці дослідників у галузі соціальних комунікацій, зокрема: 
К. Афанасьєвої (Горської), Л. Василик, Л. Городенко, Н. Зелінської, 
Н. Зражевської, С. Квіта, В. Корнєєва, Б. Потятиника, Г. Почепцова, О. Холода, 
О. Чекмишева та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження безпосередньо пов’язане з комплексною програмою науково-
дослідних робіт Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, зокрема науковими напрямами 
досліджень кафедри історії журналістики в межах загальної теми «Український 
медійний контент у соціальному вимірі» (номер державної реєстрації                
№ 11БФ045-01). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – визначити 
соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України з погляду 
структурно-типологічної специфіки, інформаційних і проблемно-тематичних 
потреб. 

Відповідно до зазначеної мети поставлено такі основні завдання:  
- визначити етапи становлення та розвитку партійної преси на території 

України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.);  
- виявити основні партії, що не лише активно пропагували мету й 

програмові засади своєї діяльності та включалися в процеси передвиборчої 
агітації, а й засновували видання для поширення своєї ідеології; 

- ввести до наукового обігу ті видання партійного призначення, що досі 
не були об’єктом дослідження науковців (істориків, журналістикознавців, 
політологів та інших дослідників у різних галузях науки); 

- встановити кількісно-якісні показники партійної преси України у 
визначені періоди (за періодичністю, сферою поширення, аудиторним 
спрямуванням, мовою видання, належністю до певних партій); 

- охарактеризувати проблемно-тематичний контент зазначеної періодики; 
- визначити основні концепти української партійної преси за допомогою 

порівняльного контент-аналізу змісту окремих видань; 
- охарактеризувати структурно-типологічні особливості партійної преси 

різних періодів; 
- актуалізувати імена провідних публіцистичних сил української партійної 

періодики (1890–2017); 
- з’ясувати соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси в різні 

періоди існування на території України. 



Об’єкт дослідження – партійні періодичні друковані видання на 
території України кінця ХІХ – початку ХХІ ст.  

Предмет дослідження – соціальнокомунікаційний потенціал партійної 
преси України кінця ХІХ – початку ХХІ ст., зокрема її типологічно-
структурний і проблемно-тематичний аспекти. 

Емпіричну базу дослідження складають партійні періодичні друковані 
видання від «Народу», «Хлібороба», «Громадського голосу», що з 90-х рр. 
ХІХ ст. були рупором ідей Русько-Української радикальної партії на чолі з 
І. Франком та М. Павликом, до сучасних партійних видань «Солідарність. Блок 
Петра Порошенка», «Свобода», «Нація і держава», «Батьківщина», «Аграрна 
партія», «Боротьба», «Самопоміч». Загалом залучено та проаналізовано понад 
700 назв періодичних видань. До покажчиків партійної преси, що охоплюють 
зазначені роки, ввійшло 907 назв газет і журналів цього сегменту. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють історичний відтинок часу від 
кінця ХІХ ст. (1890 р. – вихід першого партійного журналу «Народ») до кінця 
2017 р. Саме в цих хронологічних межах відбувалося формування й розвиток 
партійної преси України. 

Джерельна база дослідження. Для опрацювання примірників партійної 
періодики використано фонди таких провідних бібліотек України, як: 
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ), Національна 
бібліотека України імені Ярослава Мудрого (НБУ), Львівська національна 
наукова бібліотека ім. В. Стефаника (ЛННБ), Одеська національна наукова 
бібліотека (ОННБ), Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка 
(ХДНБ). Матеріали відділу формування та використання газетних фондів 
НБУВ стали основними в дослідженні партійної періодики України  
1918–2017 рр. 

Для укладання бібліографічного списку партійної преси від 1890 р. до 
1917 р. використовувалися паперові та електронні каталоги, а також комплекти 
й окремі номери газет і журналів таких бібліотек, як: НБУВ, ЛННБ, ОННБ, 
ХДНБ, а також трьох найбільших бібліотек Російської Федерації: Російської 
державної бібліотеки (РДБ, Москва), Російської національної бібліотеки (РНБ, 
Санкт-Петербург), Бібліотеки Російської академії наук (БАН, Санкт-
Петербург). Зазначені бібліотеки Російської Федерації досі залишаються 
найповнішим джерелом зберігання більшості комплектів періодики, що 
виходили на території Російської імперії до 1917 р. включно, адже це були 
основні книгосховища для отримання та зберігання основного примірника 
друкованої продукції. Окрім Книжкової палати Росії, один примірник будь-
якого друкованого видання надходив до Публічної бібліотеки (нині – РНБ), 
Академії наук (нині – БАН), Московського публічного та Румянцевського 



музеїв (у 1924 р. на їх основі було створено Російську державну бібліотеку 
імені В.І. Леніна – нині РДБ).  

Формування масиву партійної преси як об’єкта дослідження від 1917 р. до 
2017 р. відбувалося завдяки каталогам (паперовим, а згодом – електронним) і 
наявності таких періодичних видань у фондах газетного відділу НБУВ, оскільки 
тут представлені унікальні зібрання. Деякі партійні видання останніх п’яти 
років збиралися самостійно (передусім у час позачергових виборів Президента 
України 2014 р. і чергових місцевих виборів 2015 р.); деяких із них немає в 
бібліотечних фондах.  

Упродовж 26 років незалежної України нагромаджено значний досвід 
видання нової преси, що дає змогу розглядати різноманітні територіальні, 
проблемно-тематичні, періодичні, аудиторні, інноваційні аспекти розвитку 
партійних медіа в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було 
використано такі методи дослідження: загальнонаукові (аналіз офіційних 
документів, зокрема відповідних законів України та державних реєстрів; 
моніторинг партійних видань з фондів газетного відділу НБУВ; діахронний 
метод для характеристики системи партійної преси та окремих її одиниць у 
процесі історичного розвитку; конкретно-історичний метод для аналізу умов 
становлення та подальшого функціонування партійної періодики обраного 
періоду; історико-типологічний метод для визначення спільних і відмінних рис 
у типологічній картині ЗМІ; порівняльний метод для опрацювання відповідних 
матеріалів сучасних мас-медіа; бібліографічно-описовий метод для збору даних 
та оформлення бібліографічних покажчиків партійної періодики окресленого 
періоду) та спеціальні (метод контент-аналізу для опрацювання жанрів у 
партійній пресі та з’ясування ключових домінант партійної комунікації; 
математичний метод реєстрування для визначення загальної кількості 
партійних видань та математичний метод ранжування для встановлення 
послідовності переліку партійної періодики у відповідних джерелах; графічний 
метод для унаочнення даних, визначення рейтингу партійної періодики, 
відображення кількісних результатів дослідження партійної преси) методи, а 
також соціальнокомунікаційний та міждисциплінарний підходи. 

Наукова новизна дисертації визначається тим, що вперше у галузі 
соціальних комунікацій об’єктом комплексного аналізу стала партійна преса 
тривалого періоду функціонування (1890–2017), зокрема у вимірах 
типологічно-структурного і проблемно-тематичного аспектів. 

Вперше:  
• систематизовано й описано періодичні видання різних політичних 

партій, що видавалися на українських землях (Галичина, Наддніпрянська 
Україна, Буковина, Закарпаття) від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. (Русько-



українська радикальна партія / Українська радикальна партія, Українська 
соціал-демократична робітнича партія, Українська партія соціалістів-
революціонерів, Революційна українська партія, Українська комуністична 
партія,  Російська соціал-демократична робітнича партія, Партія народної 
свободи, Партія соціалістів-революціонерів, єврейські  партії – По’алей Ціон і  
Бунд, Київська монархічна партія, Польське соціал-демократичне об’єднання та 
ще понад 70 партій, що функціонували на території України та сприяли 
виданню понад 900 партійних періодичних видань; 

• визначено кількісні показники партійної преси на території України 
в різні періоди. На території України упродовж 1890–1919 рр. (за перших 30 
років від появи партійної преси як явища) найбільше партійної періодики 
виникло під керівництвом РСДРП – 58 видань, КП(б)У – 44 видання, ПСР – 23 
видання при загальній кількості – 180 періодичних видань; у 1989–1990 рр. 
найбільш популярною стала партійна преса Народного Руху України (80 видань 
із загальної кількості 131 періодичне видання); у 1991–2017 рр. з партійними 
виданнями склалася така ситуація: у 1998 р. у фондах газетного відділу НБУВ 
нараховувалося 114 партійних видань, з яких належать КПУ – 49 видань, НРУ – 
13 видань, КУН – 5 видань; у 2000 р. зі 149 партійних періодичних видань 
перше місце знову посіла КПУ – 50 видань, друге місце – СПУ (28 видань), 
третє місце – НРУ (17 видань); у 2012 р. загальна кількість партійної періодики 
зменшилася до 66 партійних періодичних видань, проте першість знову 
належить КПУ – 24 видання, друге місце посіла Партія регіонів – 18 видань; 

• укладено списки партійної періодики України, зокрема 1890–1919 рр.; 
20–30-х рр. ХХ ст. в Західній Україні (Галичина, Буковина, Закарпаття); 1989–
1990 рр.; з 1991 р. (за ключовими роками – 1998, 2000, 2012, 2014–2017) до 
2017 р. включно; 

• введено до наукового обігу низку періодичних видань українських 
партій соціалістичного спрямування та преси конституційно-демократичного, 
монархічного та національного забарвлення, зокрема: «Рідне слово», «Труд и 
воля», «Коммунар», «Червоний стяг», «Червоний прапор», «Шлях боротьби», 
«Бессарабская правда», кілька видань з однотипною назвою «Боротьба» і 
«Борьба»; «Воля», «Червоний прапор», «Червоний стяг», «Українська Народня 
Соціалістична республіка», «Воля народа», «Максималист», «Деревенская 
жизнь», «Знамя борьбы», «Народовластие», «Jedność Robotnicza», 
«Solidarnоść», «Революционная Россия», «Еврейская неделя», «Революционный 
социализм», «Революционная борьба»; 

• з’ясовано соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України 
в різні історичні періоди, що виявляється  в інформуванні та пропаганді 
основних цілей партійної діяльності, використанні засобів підвищення 
авторитету партійного  лідера / лідерів, створенні іміджу партії, формуванні 



певного соціально-політичного середовища шляхом співпраці зі своїми 
читачами, актуалізації певних суспільних орієнтирів, що відображено 
передусім у структурно-типологічних особливостях та проблемно-тематичному 
наповненні партійної преси. 

уточнено:  
• ідеологічно-пропагандистські аспекти функціонування партійного 

сегменту періодики в різні історичні епохи; 
• хронологічні межі й характеристику етапів становлення та розвитку 

партійної преси на території Наддніпрянської та Західної України на початку 
ХХ ст.;  

• специфіку розгортання мережі партійної періодики українських партій 
доби Української революції 1917–1920 рр.; 

набули подальшого розвитку: 
• характеристики преси українських партій та політичних об’єднань 

інших національностей на території України початку ХХ ст.; 
• вивчення публіцистичної спадщини провідних українських політичних 

діячів на шпальтах партійної преси кінця ХІХ – початку ХХІ ст.  
Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в тому, 

що вони можуть бути використані дослідниками в галузі історії журналістики, 
політології, культури, історії України, іншими фахівцями, які цікавляться 
процесами політичної комунікації, історією становлення та розвитку 
періодичних видань, партійної журналістики, авторської публіцистики, 
соціального впливу медіа. 

Нові факти з історії заснування й функціонування партійної періодики, її 
ґенези за сучасних умов розвитку України (останні десятиліття), проблемно-
тематичні та структурно-організаційні аспекти, як і соціокомунікаційний вплив 
на таку пресу, є частиною лекційних і практичних занять з таких навчальних 
дисциплін, як: «Історія української журналістики», «Сучасна українська 
публіцистика», «Основи журналістики» для студентів спеціальності 
«Журналістика». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаним науковим дослідженням. Усі ключові ідеї, положення, що 
розкривають наукову новизну, висновки та результати дослідження, здобуті та 
сформульовані автором особисто. Наукові публікації з теми роботи є 
одноосібними. 

Апробація дослідження. Проблематика, висновки й результати 
дослідження знайшли відображення у виступах на 20 міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних і науково-теоретичних конференціях: 
«Philology аnd Linguistics in the DigitalAge» (Будапешт, Угорщина, 29 березня 
2015), 6-та міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діалог мов – 



діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, Німеччина, 29 жовтня – 1 листопада 
2015), «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські 
зв’язки» (Мюнхен, 8–10 квітня 2016), «Национальные культуры в 
межкультурной коммуникации» (Мінськ, Білорусь, 14–16 квітня 2016), 18-та 
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 95-річчю 
Білоруського державного університету «Журналістика-2016: стан, проблеми і 
перспективи» (Мінськ, Білорусь, 10–11 листопада 2016), «Журналістика-2017: 
стан, проблеми і перспективи (Мінськ, Білорусь, 16–17 листопада 2017), 
ІV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа 
Іванченка» (Київ, 28 жовтня 2016), «Українські медіа в європейському 
інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи» (Ужгород, 
16–17 жовтня 2014; 21–25 вересня 2015), «Українська періодика: історія і 
сучасність» (Львів, 29–30 листопада 2013; 30 листопада – 1 грудня 2018), 
«Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (Вінниця, 
15–16 травня 2014; 12–13 жовтня 2016; 25 жовтня 2018), «Журналістика. 
Філологія. Медіаосвіта» (Полтава, 2–3 жовтня 2014; 4–5 жовтня 2018), 
«Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень в соціальних комунікаціях» 
(Івано-Франківськ, 20–21 травня 2015), «Перспективні напрямки дослідження 
українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти» 
(круглий стіл «Моделі гендерної презентації у мас-медіа», Київ, 7 квітня 2016), 
«Новинний контент аудіовізуальних мас-медій у соціальному вимірі» (Київ, 5 
квітня 2017), «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору» 
(Херсон, 12–13 вересня 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в монографії й 33 
наукових публікаціях: 16 статей у наукових фахових виданнях України, 6 
статей у виданнях, внесених до міжнародних науковометричних баз; 11 праць 
апробаційного характеру. 

Структура дисертації. Дослідження складається з переліку умовних 
позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 
додатків. 

Загальний обсяг дисертаційної роботи – 434 сторінки, обсяг основного 
тексту – 345 сторінок, у списку використаних джерел – 366 позицій. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, встановлено 
зв’язок роботи з науковими темами Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; встановлено наукову 
проблему, мету, завдання, об’єкт, предмет, основні методи дослідження; 
окреслено джерельну базу, хронологічні межі, етапи розвитку партійної преси 
на території України (1890–2017 рр.); визначено наукову новизну дисертації, 



практичне значення роботи, особистий внесок здобувача, апробацію 
результатів дослідження; названо кількість наукових публікацій, визначено 
структуру та обсяг роботи.  

Перший розділ – «Історіографія та джерела дослідження» – присвячено 
історіографічному, джерелознавчому та методологічному аспектам вивчення 
партійних комунікацій на території України кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 
Висвітлено специфіку створення та розвитку політичних об’єднань у різні 
історичні періоди, зокрема формування українських партій в Австро-Угорщині, 
Російській імперії, до складу яких входили українські території на межі ХІХ–
ХХ ст., а також інших державних утворень ХХ ст.: УНР, ЗУНР, 
Польщі (Галичина), Румунії (Буковина), Чехо-Словаччини (Закарпаття), 
Радянського Союзу (1922–1991) та часу створення незалежної Української 
держави (1991–2017).  

У підрозділі 1.1. «Історіографія наукового питання» проведено огляд 
наукових праць українських учених, серед яких і закордонні дослідники, чиї 
праці мають безпосереднє історичне підґрунтя. Це напрацювання Т. Бевз, 
О. Висоцького, В. Головченка, О. Любовець, І. Майстренка, В. Солдатенка, 
М. Стахіва. Погляд українських істориків також неодноразово звертався на 
періодичні видання, що належать до партійного сегменту або дотичні до нього. 
Це зокрема розвідки І. Гребцової, П. Губи, С. Костилєвої, І. Крупського, 
М. Романюка, Г. Рудого, що значно розширюють спектр бібліографічних 
відомостей про українську періодику певного періоду чи регіону, спонукають 
до пошуку нових джерел. 

Важливе значення на початковій стадії історико-журналістських 
досліджень мають бібліографічні покажчики, каталоги видань різних 
підрозділів наукових бібліотек. 

Низка списків і покажчиків преси, що видані за понад двадцять років 
Львівською національною науковою бібліотекою ім. В. Стефаника 
(«Українська преса в Україні та у світі ХІХ–ХХ ст.», «Українські часописи 
Львова» (у 3-х т.) М. Романюка та М. Галушко, дослідження періодики 
Катеринославської, Полтавської та Подільської губерній (до 1917 р.) та ін.) 
дали можливість виявити нові факти в історії української партійної преси, 
з’ясувати вихідні дані тих чи інших часописів, довідатися про редакторів і 
видавців цього сегменту періодики наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

Важливу наукову інформацію про функціонування партійної преси в 
аналізовані історичні періоди знайдено в дослідженнях радянських та 
російських учених, які вивчали різноаспектні параметри цих засобів масової 
інформації та агітації. До таких авторів належать: Б. Балуєв, В. Бережной, 
Б. Єсін, Л. Кудрявцева, С. Махоніна, Р. Овсепян, С. Смирнов, І. Станько, 
С. Стикалін та інші представники Москви, Ленінграда, Ростова-на-Дону, 



Воронежа, які аналізували російську легальну чи сатиричну журналістику кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. 

Серед дослідників партійної преси – автори навчальних посібників із 
історії української преси (О. Богуславський, В. Владимиров, В. Гандзюк, 
А. Животко, С. Кость, І. Михайлин, О. Мукомела, О. Пархітько, О. Хобта,       
Н. Сидоренко). Партійне керівництво пресою періоду 1917–1925 рр. у контексті 
російського досвіду та українських реалій вивчав львівський дослідник 
І. Крупський.  

Цінним джерелом дослідження є документи різних партій, часто 
опозиційних, у часи багатопартійності початку ХХ ст. (зокрема від 1905 р. до 
1918 р., від 1991 р. й до сьогодення), їхніх політичних рухів і платформ, у яких 
розкриваються роль і значення альтернативної преси в політичних змаганнях.  

У сучасній ситуації розгалуження інформаційного суспільства в Україні, 
зростання кількісних та якісних показників мас-медіа при аналізі конкретних 
типологічних груп преси важливим є врахування законодавчих документів 
України й міжнародних угод, ратифікованих у нашій країні, що визначають 
програмні дії в масмедійній сфері, зумовлюють професійні, видавничі, етичні 
принципи, регулюють правові стосунки, сприяють демократичному оновленню 
країни (передусім Закон України «Про політичні партії в Україні»). 

У підрозділі 1.2. «Формування джерел як об’єкта дослідження» 
розглядаються особливості формування трьох покажчиків партійної преси 
України кінця ХІХ – початку ХХІ ст., що увійшли до монографії. Значну 
допомогу в роботі над дисертацією, зокрема на першому етапі збирання 
матеріалу, вивчення фактів з історії партійної преси, а згодом перевірки й 
уточнення даних мали загальні покажчики газет і журналів, що видавалися в 
Російській та Австро-Угорській імперіях («Библиография периодических 
зданий России», «Газети України 1917–1920 рр. у фондах Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського», а також історико-бібліографічні 
нариси й покажчики Ю. Бідзілі, В. Габора, М. Галушко, В. Ігнатієнка, 
Л. Ільїнського, М. Мартинюка, М. Романюка, Б. Чернякова та ін).  

Списки, каталоги й історико-бібліографічні дослідження, пов’язані з 
процесом становлення та розвитку періодичних видань у різних губерніях 
Наддніпрянської України, зокрема Катеринославської, Полтавської, 
Подільської, Волинської, Таврійської, Харківської, Києва, Запорізького краю та 
інших регіонів (це праці А. Волобуєвої, І. Мілясевич, Н. Сидоренко, 
О. Сидоренка, Т. Хітрової, О. Хоменка, О. Школьної, Н. Яблоновської та ін.) 
допомогли сформувати, а згодом і перевірити перелік партійних видань, що 
стали об’єктом аналізу. 

У підрозділі 1.3. «Методи наукового аналізу» розглянуто використані під 
час виконання дослідження загальнонаукові й емпіричні методи. Теоретичний 



метод аналізу застосовано до відповідних Законів України, Державного реєстру 
політичних партій та Державного реєстру друкованих засобів масової 
інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності. За 
допомогою методу моніторингу досліджено партійні видання, що містяться у 
фондах газетного відділу НБУВ та фондах інших бібліотек, а також розроблено 
допоміжні покажчики цих видань за такими критеріями – географічним, 
хронологічним, мовним тощо. Порівняльний метод матеріалів поточних мас-
медіа (преси, сайтів політичних партій) дав можливість відновити певні 
фактичні джерела для подальших досліджень партійної періодики як сегменту 
загальної системи засобів масової комунікації в Україні на сучасному етапі. 

Діахронний метод допоміг простежити систему партійного сегменту 
преси та окремих її одиниць (газет, журналів, бюлетенів, вісників тощо) у 
процесі історичного розвитку, визначити спільне й відмінне в типологічній 
картині ЗМІ, виявити традиції і перспективи її розвитку. Конкретно-історичний 
метод використано під час розгляду умов становлення та подальшого 
функціонування партійної періодики на українських землях від кінця ХІХ до 
початку ХХІ ст. Застосування бібліографічно-описового методу допомогло 
зібрати відповідні дані й оформити бібліографічні покажчики партійної 
періодики на території України за трьома визначальними етапами її розвитку 
(1890–1919, 1989–1990, 1991–2017).  

Визначення кількісних показників партійної преси в той чи інший період 
відбувалося завдяки використанню математичних методів. За допомогою 
реєстрування визначено загальну кількість партійних видань (фактичний 
матеріал, покладений в основу бібліографічних списків), а за допомогою 
ранжування – визначено послідовність переліку партійної періодики в 
зазначених списках: від українськомовних видань до двомовних (українською і 
російською; українською і польською; російською і чеською), далі – 
російськомовних, наприкінці – іншомовних.  

Графічний метод використано для унаочнення даних, внесених у 
покажчики преси, зокрема презентації кількісних даних щодо розподілу 
партійної періодики за містами видання; співвідношення видань, що видавалися 
українською, російською, двома мовами (у різних варіантах) та іншими мовами; 
визначення рейтингу партійної періодики за роками створення; відображення 
кількісного співвідношення видань політичних партій (1890–2017). 

Для проведення об’єктивного кількісного аналізу партійної комунікації на 
різних етапах її функціонування використовувався метод контент-аналізу. 
Його залучення було необхідним для здобуття науково обґрунтованих 
результатів: 1) при пошуку цифрових колекцій партійної періодики (як 
української, так і світової – для порівняння темпів розвитку сучасних 
технологій у бібліотечній справі відповідно до актуальної потреби збереження 



культурно-історичної спадщини, відкриття доступу до раритетних колекцій 
партійної періодики); 2) для визначення найпоширеніших жанрів на сторінках 
партійної преси (проведення жанрово-типологічної паралелі від 1890 р. до 
сьогодення); 3) з’ясування ключових домінант партійної комунікації (слів і 
словосполучень партійно-пропагандистського спрямування).  

Міждисциплінарний (мультидисциплінарний) підхід, що наскрізно 
виявляється в дисертації, був особливо важливим на етапі вивчення змістового 
наповнення партійної періодики, передусім – початку ХХ ст., зважаючи на 
значний обсяг малодоступної і маловідомої періодики та поєднання в 
життєдіяльності багатьох визначних українських діячів суспільної тріади:  
політика (партія) – преса – влада. Адже деякі українські літератори очолювали 
центральні чи реґіональні комітети партій, належали до урядових структур 
(скажімо, були членами Української Центральної Ради). У цьому контексті 
важливі напрацювання фахівців у галузі історії, філології, філософії, 
політології. Наукового характеру дослідженню надає і використання 
соціальнокомунікаційного підходу до вивчення партійної преси на всіх етапах її 
становлення та розвитку.  

Другий розділ – «Суспільно-політичні умови становлення партійної 
періодики в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття (1890–1918)» 
присвячений процесу формування української партійної преси на Західній 
Україні (Галичина, Буковина), диференціації партійної періодики на 
Наддніпрянщині початку ХХ ст. та створення мережі партійних видань 
українських партій, що відстоювали ідеї національної автономії та суверенної 
соборної держави в 1917–1918 рр.  

Підрозділ 2.1. «Передумови створення українських партій та заснування 
їхніх органів політичної дискусії в Західній Україні» дає можливість на тлі 
функціонування партійних органів українських партій (Русько-Українська 
Радикальна партія – згодом Українська радикальна; Українська соціалістична 
партія) проаналізувати публіцистичну спадщину І. Франка, М. Павлика, 
М. Ганкевича та інших активних членів політичного руху за досягнення 
соціалістичних ідеалів («Народ», «Хлібороб», «Громадський голос», 
«Громада», «Новий громадський голос», «Радикал», «Праця» та ін.).  

Часописи Русько-української радикальної партії (УРП), що виходили на 
Галичині й Буковині з кінця ХІХ ст. як органи партії, популярно пояснювали 
основи «мужицької політики» та «радикального способу» суспільної діяльності, 
прагнули сполучити європейські поступові ідеї з потребами «русько-
української нації», «хлопської нації» на основі партійної програми. Керманичі 
партії та редактори й видавці періодичних видань (І. Франко, М. Павлик,         
К. Трильовський, В. Будзиновський, Є. Левицький та ін.) розглядали пресу як 
засіб освідомлення про соціальне становище й порозуміння народу, як трибуну, 
«доступну для всіх прихильників поступу народу». Популярність викладу 
суспільних проблем поєднувалася з полемічністю виступів; публікації 



української інтелігенції (лідери партії, письменники, адвокати, посли до 
Галицького сейму та віденського парламенту) друкувалися поряд із дописами 
та відгуками селян і робітників (рубрики «Полеміка й дописі», «Політичні 
нотатки», «Проєкти і здобутки», «Сейм краєвий», «Дрібніщі вісти»).   

Радикальна преса фактично започаткувала творення «русько-українського 
публічного простору», відіграла значну роль у вихованні «радикальної 
культури», інакше кажучи – створила грунт для поширення партійної, 
політичної культури. Визначною постаттю на цій ниві, фактичним творчим 
двигуном був І. Франко як письменник, політичний діяч, редактор і публіцист, 
вихований на ґрунті далекосяжних громадівських ідей М. Драгоманова. 

У підрозділі 2.2. «Диференціація партійної періодики на Наддніпрянщині 
початку ХХ ст.» акцентовану увагу на різнопартійних часописах, що 
формувалися на підросійській території України з кінця ХІХ ст. Це періодичні 
видання Російської соціал-демократичної партії, зокрема 58 газет, що 
виходили друком від 1897 до 1918 рр. у Києві, Одесі, Харкові, Катеринославі та 
інших містах: «Голос рабочего», «Голос рабочих», «Донецкий пролетарий», 
«Киевский социал-демократический листок», «Одесский рабочий», «Социал-
демократ» (Харків, Єлисаветград, Луцьк) тощо; Партії соціалістів-
революціонерів (23 газети – «За народ!» (Київ, Харків), «Земля и воля» (Харків, 
Луганськ), «Клич народа», «Народовластие», «Революционное знамя»), 
монархічних партій (загалом 15 газет – «Закон и правда», «Вестник Одесского 
союза русаки людей», «Русский голос», «Глас народа»), Партії народної 
свободи (16 газет, серед яких «В последний час!», «Известия Партии народной 
свободы», «Народная свобода (Бахмут, Суми, Херсон, Харків), «Свободное 
слово» (Київ, Куп’янськ) та ін.). 

Активними авторами партійних видань РСДРП, а згодом РКП(б) і КП(б)У 
на території України перших десятиліть ХХ ст. були відомі революційні 
політичні діячі й публіцисти: М. Александров (М. Ольмінський), Артем          
(Ф. Сергєєв), В. Бонч-Бруєвич, А. Бубнов, В. Бухарін, Г. Зінов’єв, Ю. Каменєв, 
В. Косіор, В. Ленін, Я. Свердлов, О. Ярославський. Серед них і прізвища діячок 
міжнародного комуністичного і жіночого руху: Серафима Гопнер, Олександра 
Коллонтай, Роза Люкмембург, Людмила Сталь,  Клара Цеткін та ін.  

До наукового обігу залучено періодичні видання національних меншин на 
українських землях (Польська соціалістична партія, Польське соціалістичне 
об’єднання, Чехословацька соціал-демократична робітнича партія, Об’єднана 
єврейська соціалістична робітнича партія, По’алей-Ціон, Єврейська народна 
партія (Фолкспартей), Бунд). Це такі часописи, як-от: «Jedność Robotnicza», 
«Revoluce», «Pravda=Правда»,  «Молот», «Единение», «Наш голос», «Еврейская 
рабочая хроника», «Еврей-избиратель»; «Svoboda», «Sprawa robotnicza», 
«Lupta», «Vestitorul», «Дінахліхтен», «Унзер лебен» тощо. Ця партійна преса 
порушувала на сторінках газет проблеми внутрішньої єдності, визволення, 
революційних перетворень і здобуття громадянських прав своїх народів. Такі 



газети існували в Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Вінниці, Житомирі та інших 
містах Наддніпрянщини.  

Підрозділ 2.3. «Пропаганда політичних ідей в пресі українських партій в 
перші роки Української революції (1917–1918)» дає розуміння розвитку 
політичних процесів зазначеного періоду, необхідності партійної преси вести 
постійну пропаганду під час виборів різного рівня, відстоювати свої програмні 
цілі, інформувати про теоретичні настанови та практичні завдання, зрозумілі 
народним масам. У підрозділі проаналізовано передусім національно 
зорієнтовану пресу Української соціал-демократичної робітничої партії 
(«Робітнича газета», «Воля», «Наше слово», «Наша справа», «Слово», 
«Робітник»), в якій брали участь В. Винниченко, С. Петлюра, Б. Мартос,          
М. Ткаченко, Д. Антонович, С. Вікул, Є. Касяненко та інші політичні діячі й 
публіцисти. Відзначено факт створення фракції незалежних УСДРП (осінь 1918 
р., вихід у світ газети «Українська Народня Соціалістична республіка») та 
подальшого поділу на дві групи – правих незалежних і лівих незалежних 
УСДРП, що видавали  відповідно газети: «Червоний прапор» і «Червоний стяг» 
(редагували М. Авдієнко, А. Річицький, В. Чумак). Українські партії в добу 
національно-визвольних змагань підтримували самостійність УНР, «країну 
вільних господарів», виступали за вирішення національного питання 
(організація національної школи, відстоювання прав української 
мови),обговорювали питання війни та миру, автономії та федерації, свободи й 
суверенності нації, незалежності й міжнародної співдружності. 

  Українська партійна періодика початку ХХ ст. має ще чимало 
нерозпізнаних імен публіцистів, редакторів, видавців, рядових співробітників, 
які змушені були приховувати справжні прізвища, використовуючи криптоніми 
чи псевдоніми, як-от: М. Авдієнко (М. А.), В. Елланський (Блакитний, Еллан-
Блакитний, Проноза Мрійник), Гр. Коваленко (Г. Коваленко-Коломацький, 
Г. К., Гр. К., Гр. Гетьманець), Г. Михайличенко (Г. М., Ігнатій Михайлич, 
Гнатко), С. Петлюра (С. П., С. П-ра, Сімон), В. Садовський (Валентин), 
М. Ткаченко (М. Михайленко, М. Хвиля), А. Пісоцький (А. Річицький) та ін. 

Розділ третій – «Преса УРСР (1919–1990) в контексті ієрархічної 
залежності та однопартійного контролю» – присвячено розгляду опозиційних 
і фракційних груп окремих партій, поступового переходу на комуністичні 
позиції та переважання ідей РКП(б) та КП(б)У. 

У підрозділі 3.1. «Періодика “боротьбистів” та “укапістів” як етап 
радянізації партійних періодичних видань» простежуються процеси 
розмежування та розколів («крила», групи, фракції) всередині Української 
партії соціалістів-революціонерів (УПСР) та Української комуністичної партії 
(УКП), а також політичного об’єднання (боротьбистів двох партій) і злиття 



(підпорядкування КП(б)У), звернено увагу на створення і функціонування їхніх 
видань.  

Органом бюро ЦК УПСР тривалий час була газета «Боротьба» (Київ, 1917–
1919), що перейшла на платформу УКП (боротьбистів, 1920). Партійну лінію 
підтримували газети «Молот» (Житомир, 1918),  «Земля й воля» (Катеринослав, 
1918), «Трудова громада» (Кам’янець-Подільський, 1919–1920) та ін. 

УПСР незалежні видавали двомовну газету «Конфедералист» (Київ, 1917); 
центральна течія партії – «Трудову Республіку» (Вінниця, 1918–1919); меншість 
— «Знамя» (Харків, 1919) і «Знамя борьбы» (Одеса, 1919); максималісти — 
«Трудовую советскую республику» (Київ, 1919–1920) і «Максималист» 
(Полтава, 1919); інтернаціоналісти — «Борьбу и труд» (Катеринослав, 1919), 
«Левый эс-эр» (Київ, 1919); УПЛСР і фракція ЛСР — «Трудовую мысль» (Київ, 
1918).  

Серед лівих (УПЛСР) виникла течія боротьбистів — це п’ять газет із 
назвою «Борьба» (Київ, Житомир, Одеса, Харків, Полтава, 1919–1920), а також 
«Трудове життя» (Житомир, 1919; Київ, 1919–1920).  

Праве крило — це комуністи й комуністи-боротьбисти. Їхніми органами 
стали «Боротьба» (Чернігів, 1919), «Нове життя» (Полтава, 1919), 
«Револолюційна боротьба» (Миколаїв, 1919) і «Шлях боротьби» (Полтава, 
1919). У пресі УПСР активними авторами партійної періодики були такі 
публіцисти: Д. Ісаєвич, І. Маєвський, Г. Михайличенко, О. Севрюк, М. Шраг, 
П. Христюк, М. Шаповал. На сторінках газети «Боротьба» друкували свої 
художні твори В. Загула, Г. Косинка, М. Лебединець, В. Чумак. По кілька 
матеріалів для газети «Трудова громада» написали Н. Григоріїв, А. Животко, 
А. Степаненко, С. Чарнецький; на сторінках «Трудовой мысли» знайдено 
публікації А. Залужного, Г. Михайличенка, А. Топольського. 

Публікації друкованих органів УПСР (її фракцій, груп, «крил» і фракцій), 
що видавались у Києві, Одесі, Катеринославі, Житомирі, Сімферополі, Полтаві 
(1917–1920) за своєю структурою (переважно рубриками — «З діяльності ЦК 
УПСР», «З партійного життя», «Робітниче життя», «З соціалістичного руху» та 
ін.), жанрами (звіти, повідомлення, хроніка, дискусії тощо), змістом (діяльність 
партії, статутні документи та положення з’їздів і нарад, програма дій, 
декларації, заяви, обговорення політично-економічної стратегії) та гаслами («В 
боротьбі здобудеш ти право своє!», «Борітеся — поборете!») відповідали 
соціальнокомункаційному призначенню партійної преси свого часу. За 
політичними орієнтирами й тематикою (ідеал «світової соціалістичної 
республіки Рад», революційна спрямованість, «робітничо-селянська 
солідарність», підтримка «червоного фронту»). 

Продовжувачами традицій українських партій «небільшовицького курсу» 
стали еміграційні партійні осередки, зокрема УПСР у Чехо-Словаччині 
(«Вільний союз», «Трудова Україна» на чолі з М. Шаповалом та 



Н. Григорієвим) та Австрії («Борітеся – поборете»), Українська консервативна 
партія у Відні (В. Липинський, «Хліборобська Україна) та Німеччині («Луна», 
«Ранок», «Голос державника), а згодом на теренах Великої Британії. Цей 
нерозривний ланцюг творення та функціонування українських партій на 
батьківщині чи за її межами теж потребує перспективного дослідницького 
опрацювання. 

Підрозділ 3.2. «Розвиток партійної преси в Західній Україні у 20–30-ті рр. 
ХХ ст.» присвячений дослідженню газет Комуністичної партії Західної України 
(«Галицький комуніст»), Української комуністичної партії (боротьбистів) 
Наддністрянщини (Галицької, Буковинської й Угорської України) – 
«Наддністрянський комуніст», органу Українських соціал-демократів Галичини 
й Буковини «Боротьба», органу партійного комітету УКП Прикарпаття 
«Комуніст Прикарпаття», що відстоювали соціалістичні ідеали. низка 
партійних видань, призначених для населення різних частин Західної України, 
видавалася на території Наддніпрянщини. Деякі західноукраїнські партії 
соціалістичного спрямування зазнали переслідувань на своїх землях під владою 
інших держав, тому зробили спробу зорганізуватися та працювати на теренах  
радянської України. Комуністична партія Західної України видавала спочатку 
газету, а потім журнал «Наша правда» (Відень, Львів, Берлін, 1921–1935), 
закликала стояти на сторожі ленінських принципів революційної боротьби, 
завоювань трудящих та створення радянської держави. 

На Закарпатті мали вплив періодичні видання Чехословацької соціал-
демократичної партії, Чехословацької партії соціалістів та Комуністичної партії 
Чехословаччини («Вперед», 1921–1938), «Карпатська правда» (1921–1935), «На 
переломі» (1937–1938), «Hlas Východu» (1928–1936), «Karpatoruský Pokrok» 
(1924). Інша гілка політичного об’єднання закарпатців – угорська, де під 
знамена Спілки підкарпатських опозиційних партій та мадярської фракції 
Соціал-демократичної партії стали редакції таких газет, як «Kàrpàti Magyar 
Hirlap» (1920–1924), «Szabadsàg» і «Jövö» (30-ті рр.). 

Найменше партійних органів цього часу зафіксовано на території 
Буковини. Поодинокими тут можна вважати тижневик «Голос Буковини» 
(Чернівці, 1924; видавався румунською ліберальною партією для українців 
Буковини та Бессарабії). Ця остання інформація зазначена в покажчику 
М. Мартинюка. На цій території також функціонували органи УСДП – «Воля 
народа» (Чернівці, 1920) та «Робітник» (Чернівці, 1921–1923). 

Соціалістична й комуністична преса Прикарпаття, Буковини й Закарпаття 
становила значний відсоток усієї партійної преси 20–30-х рр. ХХ ст., 
орієнтуючись не тільки на європейські пролетарські політичні організації, а й 
великою мірою — на Радянську Україну. редакцією І. Микитовича прагнуло 
боротися за «нове, ліпше і справедливе життя», захищати рівні та справедливі 



права всіх громадян. Редакції партійних видань зазначала, що газета відіграє чи 
не найважливішу роль в організації пропагандистської роботи, працюючи 
нарівні з агітаторами та пропагандистами, підкреслюючи вагу друкованого 
партійного слова. 

У підрозділі 3.3. «Ідеологічний контент періодики різних рівнів під 
партійним керівництвом в УРСР» розглянуто процес зростання політичного 
впливу РКП(б) і КП(б)У, що відображено в низці періодичних видань, які 
почали з’являтися в різних регіонах України: «Сільська комуна» (Київ, 1919) 
згодом була перейменована в газету «Більшовик»; «Селянська біднота» 
(Полтава, 1919), однойменні двомовні газети «Коммунист = Комуніст» у Києві 
та Харкові в 1919 р. Водночас зросла кількість російськомовної партійної преси 
під керівництвом РКП(б) та КП(б)У. До прихильників першої партії належали 
часописи в промислових регіонах України: щоденна робітнича та селянська 
газета «Беднота» (Юзівка, 1919), «Начало» (Київ, 1919), «Наш голос» (Харків, 
1918–1920), «Рабочее дело» (Катеринослав, 1919) та ін. Ідеологічні маркери 
більшовик, комунар, пролетаріат, ленінський, згодом – радянський і 
соціалістичний стають ключовими поняттями у формуванні репертуару назв 
українських радянських газет і журналів із початку 20-х рр. ХХ ст. 

Масового поширення у 1919–1920 рр. набула преса КП(б)У. Газети з 
однотипними назвами «Коммунар», «Більшовик», «Знамя коммунара» 
видавалися на всій території радянської України. Редакторами й активними 
публіцистами «ленінської гвардії» були В. Алгасов, А. Бубнов, С. Гопнер, 
Є. Касяненко (Ларик), О. Коллонтай, Д. Мануїльський, М. Равич-Черкаський. 
Радянські дослідники преси одноголосно стверджували думку, що не підлягала 
запереченню: лише більшовицькі організації України були «активізуючим 
фактором суспільного життя», випускаючи в світ свою друковану агітацію та 
пропаганду. Комуністична партія (більшовиків) України стала керівником 
кількох нових політичних видань, офіційних органів губернських чи міських 
комітетів. 

Змістом основних публікацій таких видань стали заклики до підтримання 
нової політичної влади, пропаганда переваг соціалістичного ладу. Поступово 
починають утверджуватися тоталітарні номінативи; наприклад, у 1919 р. кілька 
газет у різних реґіонах України мали однакові назви – передусім «Коммуна», 
«Коммунар», «Коммунист» (по три в Києві, Харкові та Сімферополі; по дві в 
Павлограді Катеринославської губернії, а також в Одесі, Єлисаветграді 
Херсонської губернії, Вінниці, Могилеві-Подільському Подільської губернії, 
Клинцях Чернігівської губернії). 

Поступово розширювала свій ідеологічний фронт КП(б)У, ведучи 
масовий наступ на читачів, які мали опановувати теорію і практику 
комуністичного будівництва. Назви нових партійних газет (частково журналів) 



не вирізнялися різноманітністю: щоденні газети «Коммунар» видавались у 
Києві та Харкові. Політично-господарські, внутрішні та зовнішні проблеми, що 
висвітлювалися на сторінках харківського «Коммунара», споріднені з 
основними питаннями, що розглядалися на шпальтах його київського 
«близнюка». Однотипними були й рубрики в цих партійних виданнях: 
«Червоний фронт», «Робітниче життя», «Хроніка», «Телеграми і радіо», «По 
Україні», «Боротьба з бандитизмом» та ін. 

Процеси українізації, що відбулись у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., 
сприяли розбудові національної преси в межах УРСР. Поступово на українську 
мову видання перейшли досить тиражні газети й журнали («Більшовик», 
«Вісти», «Пролетарська правда», «Селянська правда», «Шлях революції», 
«Червоний шлях» та ін.). Значно зросли наклади українських видань: харківські 
«Вісти» в середині 1925 р. розповсюджувались у кількості 60,5 тис. прим., 
«Пролетарська правда» у Києві – 60 тис. прим., «Радянське село» в Києві – 
68 тис. прим. 

В еміграції працювали українські політичні сили, яким закрита була дорога 
розвитку на батьківщині вже з початку 20-х рр. ХХ ст. Ідеї заборонених в 
УСРР / УРСР партій та їхніх видань, що функціонували на чужині, знайшли 
політичне втілення і в кількох партіях, що були створені або відновлені вже 
наприкінці 80-х рр. – на початку 90-х рр. ХХ ст. 

Першим кроком, що захитав підмурівок ідеологічної непорушності, став 
дисидентський рух 60–80-х рр. ХХ ст., поява самвидаву стала «виявом борні з 
тоталітаризмом». Від періоду «відлиги» до часу «гласності й перебудови» 
пролягло майже три десятиліття, що засвідчили наростання глобальної 
економічної, політичної, культурно-духовної кризи в радянському суспільстві. 

У підрозділі 3.4. «Нові орієнтири партійної преси в демократично 
орієнтованому українському суспільстві (1989–1990)» розглядається преса 
політичних партій, рухів, самодіяльних громадських об’єднань і товариств 
(«Вибір», «Відродження», «Відсіч», «Вільна земля», «Воля», «В сім’ї вольній, 
новій», «Голос громадянина», «Дзвін», «За віру і волю», «За незалежність», 
«Камертон», «На сполох!», «Наша віра», «Нова свобода», «Резонанс», «Сіяч» та 
ін.).  

Альтернативою пресі тоталітарного суспільства ХХ ст. мали стати нові 
засоби масової інформації – незалежні, вільні, відповідальні перед обличчям 
незаангажованої громадськості. Відповіддю на духовно-патріотичні запити 
«визвольної народної хвилі» наприкінці 80-х рр. ХХ ст. стали публікації на 
сторінках газет, що виникли як органи демократичних об’єднань, громадських 
політичних організацій (Народний Рух, Українська Гельсінська спілка, 
Українська Республіканська партія, Українська національна партія, Українська 
Національно-Демократична партія, Християнсько-Демократична партія та ін.). 



Важливе місце в процесах національно-духовного пробудження належить 
Народному Руху України за перебудову (НРУ або Рух). 

У четвертому розділі – «Ґенеза партійних медіа періоду Української 
незалежності (1991–2017)» – аналізується періодика політичних партій, що 
виникли в новій Україні як суверенній державі з 1991 р., зокрема СДПУ(о), 
ВО «Батьківщина», Аграрної партії, КУН, Партії регіонів, ВО «Свобода», 
ПП «Солідарність. Блок Петра Порошенка» та ін. 

У підрозділі 4.1 «Система партійної преси “нового покоління”» 
розглянуто умови формування й типологію партійної преси періоду 
Української незалежності: 352 політичні партії (станом на кінець 2017 р.) 
заснували понад 300 газет. Серед цих періодичних видань майже відсутні 
органи певної партії, як це було наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.; сьогодні 
найчастіше це газета (часопис, видання), а також бюлетень і вісник. У 1991–
2017 рр. переважають такі види партійної преси за функціональним 
призначенням: громадсько-політична (суспільно-політична, загальнополітична) 
та інформаційна (інформаційно-аналітична). За сферою розповсюдження це 
всеукраїнська, регіональна (крайова), обласна, міська, районна інформаційна 
періодика. 

На основі аналізу значного масиву партійної періодичної преси різних 
історичних періодів запропоновано таке її визначення: партійна преса – це 
періодичні видання, що є органом / газетою (вісником, бюлетенем тощо) 
певної політичної партії (чи кількох партій) або видаються / засновані 
комітетом (центральним комітетом, партійною групою, міською організацією 
тощо), до складу редколегії входять члени певної партії (або кількох партій), у 
надзаголовку зазначено конкретну партію / партії, а також зазвичай містяться 
політичні гасла, що дають змогу ідентифікувати ту чи іншу партію. Партійна 
преса може бути як легальною (офіційно дозволена, зареєстрована), так і 
нелегальною.  

Сформульовану дефініцію проілюстровано на прикладах кількох 
періодичних видань різних історичних періодів. У логотипі газети «Воля» 
(Київ, 1917) міститься назва партії: Українська соціал-демократична робітнича 
партія, газета є виданням Центрального комітету (саме УСДРП, як подано в 
надзаголовку), гаслом видання є заклик соціал-демократів: «Пролетарі усіх 
країн єднайтеся!»1. Робітничо-селянська газета «Революційна боротьба» 
(Миколаїв, 1919) була органом Миколаївської організації Української партії 
соціалістів-революціонерів (комуністів), у надзаголовку надруковано два гасла: 
«Пролетарі всіх країн – єднайтеся!» (орієнтири соціалістів-комуністів) і 

1Цитати з періодичних видань чи праць кінця ХІХ – початку ХХ ст. подаються зі 
збереженням розділових знаків оригіналу.  

                                                 



«Борітеся – поборете!» (спрямування соціалістів-революціонерів); зазначено: 
«Видає комітет» (мається на увазі комітет УПСР (комуністів)). 

Цим принципам відповідає і сучасна партійна преса: «Аграрії – киянам» 
(вісник Київської міської організації Аграрної партії України), у логотипі – 
емблема-символ Аграрної партії України, засновником газети є «Київська 
регіональна міська партійна організація Аграрної партії України в особі 
розпорядника фонду Федорченко О.О.» (2015); «Відродження Сумщини» 
(інформаційний бюлетень Сумської обласної організації політичної партії 
«Відродження») має гасло: «Час відроджувати країну» (2015); «Вісник простих 
людей» і «За простих людей» (Суми, Київ, 2015) – Партія простих людей Сергія 
Капліна (замовник – Регіональна партійна організація Політичної партії 
«Партія простих людей Сергія Капліна»), гасло: «Захищати простих людей! 
Будувати нову Україну!» (газети не зареєстровані як друковані ЗМІ). 

У підрозділі також проаналізовано контент і структуру тих газет, що 
спрямовувалися на підтримку політичних партій, які подолали «прохідний 
бар’єр» і увійшли до Верховної Ради України (вибори 1998, 2012, 2014 рр.). Це 
преса КПУ, ВО «Батьківщина», Партії регіонів та інших партій. 

Підрозділ 4.2. «Соціальнокомунікаційні стратегії партійних медіа (преса і 
вибори)» відтворює традиції та сучасні методи участі політичних партій та 
їхньої преси у виборчих процесах. Партійна преса здебільшого зацікавлена 
напередодні виборів (загальнодержавного чи місцевого рівня, парламентських 
чи локальних) у просуванні політичної платформи та ідеологічних настанов 
своєї діяльності. Як правило, «обличчям партії» виступає її лідер з його 
визначальними характеристиками. Під час аналізу змісту публікацій окремих 
номерів партійних видань за 2016 р. («Свобода», «Солідарність. Блок Петра 
Порошенка», «Кличко мер») зверталася увага на позиціонування активістів 
партії на сторінках обраних видань, а також оцінювання представників інших 
політичних сил. Підкреслено толерантну й виважену позицію газети 
«Солідарність. Блок Петра Порошенка», яка провадила системну роботу не 
тільки у висвітленні діяльності своєї партії, а й акцентувала увагу на 
загальнодержавній, ціннісно-моральній, духовній підтримці громадян України. 
На сторінках газети «Свобода» чітко протиставлено «своїх» і «чужих», 
однопартійців та інші політичні сили, які часто набували негативної 
характеристики; позиція самого лідера викладена на другій сторінці, а його 
світлини не переважали на шпальтах видання. 

Якщо раніше комунікація обмежувалася ознайомленням із короткою 
біографією кандидата чи кандидатів, їхніми невеликими за обсягом 
зверненнями та роз’ясненнями, інколи – статтями партійної тематики, 
використанням певної символіки, то в останні десятиліття активно 
використовуються розлогі виступи, редакційні та проблемні статті, 



кореспонденції, звіти, інтерв’ю, нариси, відповідні фотожанри (фоторепортаж, 
фотозарисовка), політичні дебати тощо. Різноманіття форм друкованих 
матеріалів і жанрів у сучасній партійній пресі, присвяченій виборчим процесам 
різних рівнів, значно ширший, ніж на початку ХХ ст. 

Незважаючи на те, що Україна задекларувала важливі національні закони й 
державні програми (зокрема, гендерна рівність у нашій державі гарантується 
Конституцією України, Законом України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», 30% квоти для жінок-політиків прописані в 
Законі «Про місцеві вибори в Україні»), а також ратифікувала основні 
міжнародні документи, все ж доступ жінок до вищих щаблів влади перебуває 
на «декларативному рівні».  

У підрозділі 4.3. «Політично-мобілізаційні тенденції розвитку партійної 
періодики» розглянуто зміни, що відбуваються при застосуванні цифрових 
технологій, мультимедійних засобів, наближенні інформаційно-
пропагандистської діяльності партій до потреб і можливостей читацької 
аудиторії, що певним чином розширює соціальнокомунікаційні горизонти 
партійного впливу. При цьому не кожна партія із зареєстрованих в Україні 
використовує своє право оприлюднювати програмну та партійну позиції через 
засоби масової інформації. Більшість активних політичних партій в Україні 
мають нині свої сайти, інформацію про діяльність та анонси актуальних подій, 
а також презентаційні матеріали (фото, відео-, аудіозаписи, архіви) подають у 
соціальних мережах (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Google+), 
відеохостингу YouTube, хоча не всі резерви тут використані. Можливості 
соціальних мереж створюють нині конкуренцію традиційним паперовим 
виданням. 

За рахунок мережевих можливостей, широкого доступу до інформаційних 
потужностей інтернету та при зростанні ролі мультимедійних засобів у 
медіапросторі України відбувається поступова переорієнтація друкованих медіа 
на електронні в сегменті партійних ЗМІ країни. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У процесі дослідження бібліографовано 907 партійних періодичних 

видань, що зафіксовані на території України з кінця ХІХ до початку ХХІ ст., 
проаналізовано понад 700 газет і журналів, бюлетенів і вісників партійного 
призначення; з’ясовано закономірності та послідовність створення преси 
українських політичних партій (Українсько-Руської радикальної партії, 
Революційної української партії, Української соціал-демократичної робітничої 
партії, Української соціалістичної партії, Української партії соціалістів-
революціонерів, Української партії соціалістів-федералістів, Української 



комуністичної партії, їхніх фракцій, течій, груп і «крил»; а також Народного 
Руху України, Української народно-демократичної партії, Блоку Петра 
Порошенка «Солідарність», ВО «Свобода», ВО «Батьківщина, Конгресу 
українських націоналістів та ін.) (1890–2017); визначено кількісно-якісні 
параметри цього важливого сегменту національного інформаційного простору 
України; окреслено типологічно-структурний та проблемно-тематичний 
аспекти партійної періодики в різні історичні періоди. 

При реалізації мети дослідження послідовно було розв’язано основні 
завдання. 

1. Визначено етапи становлення та розвитку партійної преси на території 
України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): 1890–1916 рр.; 1917–1918 рр.; 1919–
1990 рр., 1991–2017 рр., подано їхню характеристику. 

Перший період історії виникнення та розвитку партійної преси в Україні 
розпочинається від часу створення перших партійних видань у Галичині як 
органів Русько-української радикальної партії («Народ», «Хлібороб», 
«Радикальний голос» та ін.) у 1890 р. та друкування політичних органів 
наддніпрянців під керівництвом Революційної української партії, Української 
соціал-демократичної робітничої партії у 1902–1905 рр. у Чернівцях і Львові 
(«Гасло», «Селянин», «Праця»). Для цього періоду характерним є поширення 
впливу інших партій (РСДРП, ПНС, ПСР та ін.), зокрема засобами преси на 
початку ХХ ст. (1905–1916). 

Другий період – це доба національного відродження, становлення 
української державності у формах УНР і ЗУНР (1917–1918), коли в суспільстві 
створюються передумови для поліпартійності, зміни політичних орієнтирів, 
виникнення фракційності та «розколів». Партійна преса у цей час активно 
розвивається, інформуючи про стратегію партії, дискусії «між своїми» та з 
опонентами, бере активну участь у виборчих процесах. Зі створенням 
Української соціалістичної радянської республіки (УСРР; така назва існувала до 
1937 р., згодом – УРСР) розпочинається період «комуністичної державно-
політичної формації». 

Третій період фактично розпочинається з поразки української державності 
та масовою «більшовизацією» всіх сфер життя на території Наддніпрянської 
України (1919–1990). Всі західні реґіони перебувають у складі інших держав: 
Польщі, Чехо-Словаччини, Румунії. 30 грудня 1922 р. прийнято Декларацію про 
створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік, серед яких була й 
Україна; суверенні права республіки були гарантовані Конституцією 1924 р. 

Саме у цей час закладаються міцні основи однопартійної, тобто 
комуністичної преси в державі. Ця преса має чітку розгалужену структуру й 
ієрархічну будову: центральні, республіканські, обласні, міські, міськрайонні, 
багатотиражні видання, які поєднані спільною марксистсько-ленінською 



ідеологією, організаційною структурою редакційних відділів, концептуальним 
відображенням радянської дійсності. 

Підґрунтям для четвертого періоду стала така знакова подія кінця ХХ ст., 
як прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р., 
що став основою для схвалення Верховною Радою УРСР «Акту проголошення 
незалежності України» 24 серпня 1991 р. Це було початком нової історичної 
доби розвитку державності України та формування нового інформаційного 
простору. 

2. Під час дослідження виявлено, що основними політичними партіями на 
території України, які мали власні періодичні видання, що інформували про 
діяльність партійної організації та поширювали її ідеологію, програмові засади, 
інформацію про участь у виборчих процесах від 1890 р. до кінця ХХ ст. 
(Русько-українська радикальна партія, Революційна українська партія, 
Українська соціал-демократична робітнича партія, Українська соціалістична 
партія, Українська партія соціалістів-революціонерів, Українська партія 
соціалістів-федералістів, Українська комуністична партія та ін.). З кінця ХХ ст. 
на політичну арену соборної України вийшли такі політичні партії, як Рух 
(Народний Рух України за перебудову), Соціал-демократична партія України, 
Комуністична партія України, ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», Конгрес 
українських націоналістів, «Народний фронт» та ін., що мають сьогодні не 
тільки періодичну пресу, а й активно користуються соціальними мережами для 
забезпечення успішної партійної комунікації. 

3. Подано кількісно-якісні показники партійної преси України в різні 
періоди (за партіями, сферою поширення, мовою видання тощо). Наприклад, у 
перший період (1890–1919) найбільше періодичних видань з’явилось у світ під 
керівництвом РСДРП – 58, КП(б)У – 44, ПСР – 23, ПНС – 16, УПСР – 15, 
УСДП і УСДРП – по 12. 

Найбільша концентрація партійної преси зазначеного періоду 
спостерігалась у Києві (понад 23%), Харкові (понад 12%), Одесі (9%). Загалом 
у семи містах на території України: Києві, Харкові, Одесі, Катеринославі, 
Сімферополі, Полтаві та Львові було зосереджено 65,3% усіх партійних видань 
за перших 30 років появи партійних видань. 

Найбільше партійної періодики виникло у 1917 р. – 109 часописів, 1919 – 
95, 1906 – 27 видань. 

Серед тих партійних видань, що позначили свою періодичність, 
найчастіше виходили: щоденні й тижневі газети. 

За аудиторією, на яку спрямовували свій зміст партійні видання, на яку 
розраховували у своїй програмній діяльності та передвиборній агітації, 
вирізняються: масові, робітничі, солдатські. 



Для преси політичних рухів і партій у час «перебудови та гласності» 
досягнуто не так багато показників, зважаючи на нетривалість цього дворічного 
періоду. У 1989–1990 рр., у наближенні незалежності України, особливого 
розголосу набула преса Народного руху України (80 видань із загальної 
кількості 131). 

Загалом у цей час було представлено 17 партій (Демократична партія 
України, Ліберально-демократична партія України, Партія конституційних 
демократів, Селянська демократична партія, Українська народно-демократична 
партія та ін.), демократично орієнтована преса видавалася у 68 населених 
пунктах України (найчисельніше на Київщині, Львівщині, Черкащині; лише в 
Житомирській області не видано жодного подібного періодичного видання). 

Досить інтенсивно розвивалась партійна періодика і в незалежній Україні 
(1991–2017), хоча варто зазначити її кількісне зменшення після 2012 р. Так, у 
1998 р. у газетному фонді НБУВ зафіксовано 114 партійних видань, у 2000 р. — 
149, у 2012 р. — 66, упродовж 2014–2017 рр. — 95 (чимало назв за ці роки 
повторюється). Очевидно, що перші позиції у 1998, 2000 і 2012 рр. належали 
пресі КПУ, в перші роки не втрачала авторитету й темпів періодика НРУ, але 
вже у 2012 р. основні позиції посідала преса КПУ (41%) та Партії реґіонів 
(27%). У 2014–2017 рр. з’явилися нові партії та їхні політичні органи: 
«Самопоміч», «Солідарність», нова хвиля інформаційно-пропагандистських 
видань ВО «Батьківщина». 

Наочно ілюструє динаміку розвитку і певного спаду партійної періодики в 
Українській державі 1991–2017 рр. додаток В, де окреслено основні партійні 
видання, що мали першість у ті чи інші роки. Так, у 1998 р. у фондах газетного 
відділу НБУВ нараховувалося 114 видань, із них 49 належали КПУ, 13 — НРУ, 
5 — КУН. У 2000 р. зросла кількість видань, їх уже 149. Перше місце знову 
належить КПУ — 50 видань, що становить 33, 6 %, друге місце — СПУ (28 
видань, тобто 18,8 %), третє місце — НРУ (17 видань, або 11,4 %), четверте — 
СДПУ(о) (8, тобто 5 %).  

У 2012 р. знову перша позиція належить КПУ — 24 видання (41 %), друга 
Партії регіонів — 18 видань (27 %). Слід зазначити, що із загальної кількості 
партійної періодики у газетному відділі НБУВ фактично преса КПУ і ПР 
становить 68 % всієї партійної преси, що вийшла в світ у цьому році. 

«Політичні гравці» та назви їхньої періодики істотно змінюються 
упродовж 2014–2017 рр. Першу сходинку ділять між собою «Самопоміч» та 
КПУ — по 16 газет, на другому щаблі — «Солідарність. Блок Петра 
Порошенка» — 12видань, на третьому ВО «Батьківщина» — 10 видань. Такі 
зростання, спади й коливання демонструє графік «Періодичні видання 
найактивніших партій».  



Партійна комунікація нині зміщується від паперових джерел до соціальних 
мереж. Більшість діючих політичних партій у нашій країні використовує свої 
сайти (інформаційні сервери), де подано основні партійні реалії, програми, 
документи, новини, опитування, відео, архіви, блоги тощо. 

Завдяки мережевим можливостям, широкому доступу до інформаційних 
потужностей Інтернету та зростанні ролі мультимедійних засобів у 
медіапросторі України відбувається поступова переорієнтація друкованих медіа 
на електронні в сегменті партійних ЗМІ країни. 

4. У процесі складання бібліографічних списків партійної преси на 
території України та аналізу знайденої в бібліотеках України та Росії періодики 
до наукового обігу залучено кілька видань партійного призначення, що досі не 
аналізувалися науковцями (істориками, журналістикознавцями, політологами 
та іншими дослідниками в різних сферах науки); зокрема такі газети, як: «Рідне 
слово», «Труд і воля», «Коммунар», «Червоний стяг», «Червоний прапор», 
«Шлях боротьби», «Наше слово», «Бессарабская правда», кілька видань з 
однотипною назвою «Боротьба» і «Борьба», «Воля», «Голос», «Деревенская 
жизнь», «Знамя борьбы», «Революционный социализм», «Народовластие», 
«Jedność Robotnicza», «Pravda=Правда», «Революционная Россия», «Еврейская 
неделя», «Коммунистическая мысль» та ін.). Проблемно-тематичний контент 
партійної періодики в різні періоди варіювався, але здебільшого мав як 
загальноінформаційне спрямування (події в Україні та за кордоном, економіка, 
політика, мистецтво тощо), так і суто партійно-пропагандистське призначення.  

Це підтверджується використанням жанрів, що переважають у цьому 
сегменті друкованої періодики в Україні. Найчастіше друкуються в партійній 
пресі інформаційні повідомлення (замітка, хроніка, телеграми тощо) — у 
середньому понад 10 в кожному випуску; статті (приблизно два щономера), 
кореспонденції (приблизно два), офіційні партійні матеріали (звернення, 
розпорядження, декларації, заяви; матеріали з’їздів, конференцій і нарад; 
програмні документи тощо).  

Трапляються на сторінках партійних видань звіти, огляди, анонси, листи, 
гуморески, оголошення (оповістки). Передові статті наявні не в усіх виданнях. 
Сучасна партійна преса виявляє значну потребу у візуалізації контенту, 
публікації інтерв’ю, коментарів, фоторепортажів. Майже немає художньо-
публіцистичних жанрів (нарисів, зарисовок); з цієї групи перевага надається 
фейлетонам (на початку ХХ ст.) і гуморескам, усмішкам та анекдотам (на 
початку ХХІ ст.). 100 років тому частіше партійна преса зверталася до поезії і 
прози українських літераторів. 

5. При визначенні основних концептів партійної преси обиралися ключові 
словосполученнях партійно-пропагандистського спрямування: від русько-
український, радикалізм, солідарність, громада («Народ») до революція, 



контрреволюція, більшовики, соціал-демократія, Українська Народня 
Республіка («Нова громада») до Україна, мовна окупація, допомога фронту, 
ідея нації, російська пропаганда («Свобода»).  

При визначенні динаміки та еволюції основних категорій аналізу в 
партійній пресі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. було виявлено такі збіги: 
робітництво («Народ» і «Слово»), соціал-демократія («Слово» і «Нова 
громада»), вибори і загальнонародні вибори («Слово» і «Радянська Україна»), 
громада і громадянство («Народ» і «Нова рада»), національне життя й ідея 
нації («Нова рада» і «Свобода»).  

6. Обсяг номера (випуску, числа) партійної преси наприкінці ХІХ – 
упродовж ХХ ст., як правило, був невеликим, від 2 до 12 сторінок; сучасні 
партійні тижневики зросли до 16 сторінок. На початку ХХ ст. більшість видань 
певних партій позиціонувала себе як органи центральних комітетів, бюро тощо; 
на початку ХХІ ст. – частіше це газети, вісники, бюлетені, що видаються 
певною партією (або газети, що видаються / редагуються приватною особою чи 
членом партії; назва партії може позначатися в надзаголовку).  

7. Актуалізовано імена провідних публіцистичних сил української 
партійної періодики кінця ХІХ – початку ХХІ ст. Це зокрема І. Франко,            
М. Павлик, М. Ганкевич, Д. Антонович, М. Грушевський, М. Авдієнко, 
С.Петлюра, П. Понятенко, М. Шаповал, Є. Касяненко, Г. Михайличенко, 
І.Маєвський, І. Марченко, В. Елланський, Б. Мартос.  

З’ясовано тематику публікацій; простежено криптоніми та псевдоніми, 
зокрема В. Елланського (Блакитний, Еллан-Блакитний, Проноза Мрійник),                  
Гр. Коваленка (Г. Коваленко-Коломацький,Г. К., Гр. К., Гр. Гетьманець),           
В. Садовського (Валентин), М. Авдієнка (М. А.), Г. Михайличенка (Г. М., 
Ігнатій Михайлич, Гнатко), А. Пісоцького (А. Річицький), М. Ткаченка            
(М. Михайленко, М. Хвиля)  та ін. 

Публіцистична спадщина І. Франка, В. Винниченка, С. Петлюри,              
М. Шаповала, Н. Григоріїва, Л. Юркевича, С. Драгоманова, М. Грушевського, 
П. Христюка, Г. Коваленка  досі не розкрита повною мірою, частково не видано 
їхні твори, що стосувалися ідей політичної та державної незалежності України.  

Публікації партійних видань, таких як «Народ» (Львів, Коломия, 1890–
1895), «Громадський голос» (1895–1939), «Слово» (Київ, 1907–1909), 
«Робітнича газета» (Київ, Кам’янець-Подільський, Рівне, 1917–1919), «Воля» 
(Київ, 1917), «Боротьба» (Київ, 1917–1920), «Нова громада» (Харків, 1917–
1918), які редагували І. Франко, М. Павлик, В. Будзиновський, С. Петлюра,      
В. Винниченко, Б. Мартос, Г. Михайличенко, В. Елланський, Є. Касяненко,     
М. Авдієнко та інші їхні соратники, можуть бути зразком принципового 
відстоювання політичних ідеалів. 



У лавах політичних публіцистів початку ХХ ст. були вже загартовані 
«бійці пера», які відстоювали ідеали Української революції. Серед них              
А. Ніковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра, М. Шаповал, О. Олесь,          
М. Грушевський, Є. Касяненко, Б. Дорошкевич, І. Стешенко та ін. Вони 
відверто полемізували зі своїми супротивниками, пропонували шляхи до 
розбудови Української держави, відновлення її національних пріоритетів у 
різних сферах – культурі, освіті, економіці, військовій справі тощо. 

8. З’ясовано соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси України в 
різні історичні періоди, що виявляється  в інформуванні та пропаганді основних 
цілей партійної діяльності, використанні засобів підвищення авторитету 
партійного  лідера / лідерів, створенні іміджу партії, формуванні певного 
соціально-політичного середовища шляхом співпраці зі своїми читачами, 
актуалізації певних суспільних орієнтирів, що відображено передусім у 
структурно-типологічних особливостях та проблемно-тематичному наповненні 
партійної преси. Враховано як історичний досвід формування партійної преси 
на території України з кінця ХІХ ст. (передусім – періодики українських 
політичних парті), так і сучасні тенденції зростання популярності соціальних 
мереж у налагодженні партійної комунікації з різними категоріями реципієнтів.  

Радикальна преса фактично започаткувала творення «русько-українського 
публічного простору», відіграла значну роль у вихованні «радикальної 
культури», створила ґрунт для поширення партійної, політичної культури на 
національних засадах. Ці традиції продовжила періодика інших українських 
партій, що обговорювали питання війни й миру, автономії й федерації, свободи 
й суверенності нації, незалежності й міжнародної співдружності, побудови й 
розвитку України як суверенної, соборної держави. Багатопартійність відкриває 
шляхи до формування демократичного суспільства, а свобода слова дає 
можливість вільно й толерантно обговорювати суспільні проблеми, сприяти 
вирішенню соціальних проблем, вести дискусії з опонентами, що засвідчує 
партійна преса в різні періоди існування. Друковане слово завжди розглядалося 
лідерами партій як один із основних засобів виховання громадської думки, 
відстоювання духовних і національних цінностей. 

Питання вивчення партійної преси у межах українських територій початку 
ХХ ст. досі залишається відкритим з огляду на несистематизованість джерел 
дослідження, брак багатьох видань у бібліотечних та архівних сховищах. Тому 
на часі залишається скрупульозний аналіз багатьох газет і журналів партійного 
характеру. 

Досі ще триває процес бібліографування східноукраїнської періодики 
ХІХ–ХХ ст., тому не існує завершеної в кількісному та якісному відношенні 
картини партійної преси. До того ж частина видань зберігається у бібліотеках 
Росії, іноді серед рідкісних видань, що значно ускладнює доступ і вивчення 



таких газет і журналів. Але це створює і певні перспективи для подальшого 
розвитку зазначеного наукового питання. 

Важливу місію нині та й у майбутньому можуть виконати електронні 
каталоги, електронні ресурси, оцифровані копії рідкісних періодичних видань, 
серед яких чимало і партійної преси, що набуває з часом раритетного значення. 
У царині історії української журналістики загалом, як і партійної преси кінця 
ХІХ–ХХ ст. зокрема, ще існують незаповнені прогалини, які потребують 
прискіпливого вивчення історико-журналістських фактів. 

Незважаючи на тривалу історію існування партійної преси в Україні, досі 
не існує цілісного дослідження типологічної системи цієї окремої ніші мас-
медіа, що так чи інакше формує політичні ідеали та впливає на політичну 
грамотність і толерантність населення нашої держави. 

Активізація політичних процесів в Україні від часу утвердження її 
державної незалежності значно розширила мережу партійних ЗМІ, але їхній 
розвиток здебільшого оцінювали практики (політики й журналісти), а не 
науковці. Тому актуальною лишається потреба проаналізувати кількісні та 
якісні зміни, що відбуваються в секторі сучасних партійних ЗМІ, визначити ту 
джерелознавчу базу, що дасть змогу вченим простежувати трансформаційні чи 
типологічні процеси в партійних медіа України, враховуючи також 
функціонування політичної комунікації в соціальних мережах.  
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 
освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена з’ясуванню соціальнокомунікаційного потенціалу 
партійної преси України в різні історичні періоди, що виявляється в 
інформуванні та пропаганді основних цілей партійної діяльності, використанні 
засобів підвищення авторитету партійного лідера / лідерів, створенні іміджу 
партії, формуванні певного соціально-політичного середовища шляхом 
співпраці зі своїми читачами, актуалізації суспільних орієнтирів, що 
відображено в структурно-типологічних особливостях та проблемно-
тематичному наповненні партійної преси.  

Уперше визначено кількісні показники партійної преси на території 
України. Встановлено, що завдяки мережевим можливостям у медіапросторі 
України відбувається поступова переорієнтація друкованих медіа на 
електронні, зокрема і в сегменті партійних ЗМІ країни. 

Ключові слова: партійна преса, політична партія, партійна комунікація, 
соціальнокомунікаційний потенціал, типологія преси, структура, проблемно-
тематичний аспект. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Георгиевская В.В. Социальнокоммуникационный потенциал 

партийной прессы Украины (конец ХІХ – начало ХХІ ст.): типологически-
структурный и проблемно-тематический аспекты. – Квалификационная 
научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени доктора наук из социальных 
коммуникаций по специальности 27.00.04 – теория и история журналистики –
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 
образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена изучению социальнокоммуникационного 
потенциала партийной прессы Украины в разные исторические периоды, что 
проявляется в информировании и пропаганде основных целей партийной 
деятельности, использовании средств повышения авторитета партийного 
лидера / лидеров, формировании определенной социально-политической среды 
посредством сотрудничества со своими читателями, актуализации 
общественных ориентиров, что нашло отображение в структурно-
типологических особенностях и проблемно-тематическом наполнении 
партийной прессы. 

Впервые определено количественные параметры партийной прессы на 
территории Украины. Установлено, что благодаря сетевым возможностям 



происходит постепенная переориентация печатных медиа Украины на 
электронные, в частности и партийный сегмент. 

Ключевые слова: партийная пресса, политическая партия, партийная 
коммуникация, социальнокоммуникационный потенциал, типология прессы, 
структура, проблемно-тематический аспект. 

 
 

SUMMARY 
Georgiievska V. Socialcommunicative potential of the Party Press in 

Ukraine (from the end of the XIX to the beginning of the XXI century): 
structure, typology and thematic aspects. – Qualifying scientific work on the 
rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor Degree in Social Communication: specialty 27.00.04 
– Theory and History of Journalism. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the exploration of the socialcommunicative 
potential of the party press in Ukraine in different historical periods, that indicates in 
the peculiarities of informing and propaganda of the main purposes of party activity, 
use of facilities of increasing of authority of party leader/leaders, producing party 
image, forming of the certain political environment by the ways of cooperation with 
the readers, etc., that is represented mostly in structure and content of the party press.  

Social-communication strategies are gaining importance today – both in the 
practical activity of party journals at the end of the 20th and the beginning of the 21st 
centuries, and in the theoretical understanding of the historical experience of 
functioning of this segment of the media. 

The concept of defining the party press as periodicals that act as an organ / 
newspaper (newsletter, bulletin, etc.) of a particular political party (or several parties) 
or issued / established by the committee (central committee, party group, city 
organization, etc.) has been developed in the dissertation. The editorial board 
includes members of a particular party (or several parties), the subheading specifies a 
specific party / party; as a rule, and there are political slogans that make it possible to 
identify a particular party. 

For the first time, periodicals of various political parties that were published in 
the Ukrainian lands (Galicia, Dnieper Ukraine, Bukovyna, Transcarpathia) from the 
end of the nineteenth century to the beginning of the 20th century have been 
systematized and described; the lists of party periodicals of Ukraine have been made; 
the quantitative indicators of the party press in the territory of Ukraine have been 
determined. 

The dissertation presents quantitative and qualitative indicators of the party 
press of Ukraine in different periods (by parties, regions, cities, languages of edition, 



etc.).For example, from 1890 to 1919 (a total of 316 party periodicals), most 
periodicals appeared in the world under the leadership of the Russian Social-
Democratic Labor Party – 58, the Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine – 44, the 
Party of Socialist Revolutionaries – 23, the Party of People's Freedom – 16, the 
Ukrainian Socialist Revolutionaries Party – 15, the Ukrainian Social-Democratic 
Party and the Ukrainian Social-Democratic Labor Party – 12. The greatest 
concentration of the party press of this period was observed in Kyiv, Kharkiv and 
Odesa. 

The Party newspapers in the independent Ukraine (1991–2017) developed quite 
intensively, although its quantitative decrease after 2012 should be noted. Thus, in 
1998 in the newspaper fund of VNLU 114 party newspapers were recorded, in 2000 – 
149, in 2012 – 66 , during 2014–2017 – 95 (many names over the years are repeated). 

Due to networking opportunities, broad access to information capacities of the 
Internet and the growing role of multimedia in the media scene of Ukraine, there is a 
gradual reorientation of the printed press in the electronic media in the party press 
segment of the country. 

Key words: party press, political party, party communication, social 
communicative potential, press typology, structure, thematic aspects. 
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