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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена з’ясуванню закономірностей та послідовності 

створення преси українських політичних партій (Радикальної української 

партії, Української соціал-демократичної робітничої партії, Української 

партії соціалістів-революціонерів, Української партії соціалістів-

федералістів, а також Комуністичної партії (більшовиків) України, 

Комуністичної партії Західної України – до Народного руху України, 

Народно-демократичної партії, Ліберально-демократичної партії України, 

Блоку Петра Порошенка «Солідарність», Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода», Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Конгресу 

українських націоналістів та ін.) на території України з кінця ХІХ до початку 

ХХІ ст. (1890–2017), визначенню кількісно-якісних параметрів цього 

важливого сегмента національного інформаційного простору України, 

окресленню типологічно-структурного й проблемно-тематичного аспектів 

партійної періодики в різні історичні періоди, що загалом стало основою 

розв’язання наукової проблеми. 

Актуальність теми дослідження зумовлена, по-перше, необхідністю 

вивчення особливостей становлення та розвитку партійної періодики в різних 

частинах України в різні історичні та ідеологічно марковані періоди (досі 

вчені зверталися до несистематизованих, вирваних із контексту загальної 
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системи періодики в Україні окремих видань). По-друге, інформативно-

комунікативний контент такої періодики постійно змінювався, варіюючи 

проблемно-тематичне наповнення, відгукуючись чи формуючи нові 

аудиторні (читацькі) запити та редакційні завдання. 

У дисертації розроблено концепцію визначення партійної преси – таких 

періодичних видань, 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; як правило, є політичні 

гасла, що дають змогу ідентифікувати ту чи іншу партію. 

У дослідженні з’ясовано основні етапи становлення та розвитку 

партійної преси на території України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.), що 

відповідають історичним і державно-політичним реаліям; це чотири періоди: 

1890–1916 рр.; 1917–1918 рр.; 1919–1990 рр., 1991–2017 рр.; подано їхню 

характеристику. 

Уперше 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.; укладено списки партійної періодики України; визначено кількісні 

показники партійної преси на території України. 

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: Національна 

бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ), Львівська національна 

наукова бібліотека імені В. Стефаника, Одеська національна наукова 

бібліотека, Харківська державна наукова бібліотека імені В. Короленка, а 

також трьох найбільших бібліотек Російської Федерації: Російської 

державної бібліотеки (Москва), Російської національної бібліотеки (Санкт-

Петербург), Бібліотеки Російської академії наук (Санкт-Петербург). 
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Матеріали відділу формування та використання газетних фондів НБУВ стали 

основними під час дослідження партійної періодики України 1918–2017 рр. 

До наукового обігу вперше залучено кілька періодичних видань 

українських партій соціалістичного спрямування та преси конституційно-

демократичного, монархічного та національного забарвлення (зокрема «Рідне 

слово», «Труд і воля», «Коммунар», «Червоний стяг», «Червоний прапор», 

«Шлях боротьби», «Бессарабская правда», кілька видань з однотипною 

назвою «Боротьба» і «Борьба», «Воля», «Деревенская жизнь», «Знамя 

борьбы», «Народовластие», «Jedność Robotnicza», «Solidarnоść», 

«Революционная Россия», «Еврейская неделя» та ін.). 

У дисертації представлено кількісно-якісні показники партійної преси 

України в різні періоди (за партіями, реґіонами, містами, мовами видання 

тощо). Так, від 1890 до 1919 р. (загалом 316 партійних видань) найбільше 

з’явилось у світ періодичних видань, створених під керівництвом таких 

партійних організацій: Російської соціал-демократичної робітничої партії –

58 видань, Комуністичної партії (більшовиків) України – 44 видання, Партії 

соціалістів-революціонерів – 23 видання. 

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).  

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в тому, 

що вони можуть бути використаними фахівцями в галузі історії 

журналістики, політології, культури, історії України, які цікавляться 

процесами розвитку партійних періодичних видань. Нові факти з історії 

заснування й функціонування партійної періодики, її ґенези за сучасних умов 

розвитку України є частиною лекційних і практичних занять з таких 

навчальних дисциплін, як: «Історія української журналістики», «Сучасна 

українська публіцистика», «Основи журналістики». 
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SUMMARY 

 

Georgiievska V. Social communicative 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. 

Dissertation 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, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the exploration of the regularities and the 

sequence of the creation of the press of Ukrainian political parties (Radical 

Ukrainian Party, Ukrainian Socialist Democratic Labor Party, Ukrainian Socialist 

Revolutionary Party, Ukrainian Party of Socialist Federalists, as well as 

Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine, Communist Party of Ukraine, 

Communist Party of Western Ukraine – to the Rukh, Peoples Democratic Party, 

Liberal Democratic Party of Ukraine, Petro Poroshenko Bloc «Solidarity», all-

Ukrainian Union « Svoboda», all-Ukrainian Union «Batkivshchyna», Ukrainian 

Nationalist Congress, etc.) on the territory of Ukraine from the end of the 19th to 

the beginning of the 20th centuries (1890–2017), the determination of the 

quantitative and qualitative parameters of this important segment of the national 

media scene of Ukraine; the outline of the typological-structural and problem-

thematic aspects of the party periodicals in different historical periods, which in 

general became the basis for the solution of the scientific problem. 

The urgency of the research is due, firstly, to the need of studying the 

peculiarities of the formation and development of the party periodicals in different 
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parts of Ukraine in different historical and ideologically marked periods (until 

now, scholars turned to unsystematized, torn out of the context of the general 

system of periodicals in Ukraine and individual editions). 

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, there are political slogans that make it 

possible to identify a particular party. 

The party press can be both legal (officially authorized, registered), and 

illegal. In the course of the research, the main stages of formation and development 

of the party press in the territory of Ukraine (at the end of the 19th – the beginning 

of the 20th century), which correspond to historical and state-political realities, 

have been determined. These are four periods: 1890–1916; 1917–1918; 1919–

1990, 1991–2017; their characteristics have been given. 

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. 

For the compilation of the bibliographic list of the party press from 1890 to 

1917, paper and electronic catalogs were used, as well as series and separate issues 

of newspapers and magazines of such libraries as V. I. Vernadsky National Library 

of Ukraine (VNLU), the Lviv National Vasyl Stefanyk Sceientific Library, Odesa 
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National Scientific Library, Kharkiv State Scientific Library named afterV. 

Korolenko, as well as the three largest libraries of the Russian Federation. The 

materials of the formation and the use of newspaper funds department of VNLU 

became the main ones in the study of the party periodicals of Ukraine in 1918–

2017. 

For the first time a series of periodicals of the Ukrainian parties of socialist 

orientation and constitutional-democratic, monarchical and national colored press 

(in particular, «Ridne Slovo», «Trud i volia», «Communar», «Chervonyi Stiag», 

«Chervonyi Prapor», «Shlyah Borotby», «Bessarabskaya Pravda», several editions 

with homotypic titles «Borotba» and «Borba», «Volia», «Derevenskaya Zhyzn», 

«Znamia Borby», «Narodovlastie», «Robotnicza Jedność», «Solidarnоść», 

«Revoliutsionnaya Rossia», «Yevreiskaya nedelia», etc.) have been studied 

scientifically. 

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.  

In the 1989–1990 s, in the process of approaching the independence of 

Ukraine, the press of the People's Movement of Ukraine (the Rukh) gained special 

popularity (80 out of the total 131). 

The practical significance of the results obtained is that the results of the 

study can be useful for specialists in the history of journalism, political science, 

culture, history of Ukraine, other specialists who are interested in the development 

of periodicals, party journalism, social influence.  

Keywords: Party press, Political party, party communication, social 

communicative potential, press typology, structure, thematic aspects. 
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ВСТУП 

 

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 
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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 
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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 
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«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. 



21 
 

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, 
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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 
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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; 
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− 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»; 
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− 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-
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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; 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1.  Історіографія наукового питання 

Партійна преса в Україні має давні традиції — з часу поширення 

соціалістичних ідей у другій половині ХІХ ст. українська молодь обирала 

політичні шляхи майбутнього, намагаючись пристосувати європейські ідеї 

вільного розвитку народів і справедливого державного устрою до 

національних ідеалів. У цьому руслі працювали М. Драгоманов,  

С. Подолинський, І. Франко, М. Павлик, М. Ганкевич,  та їхні однодумці, які 

прагнули поєднати, за образним висловом, «Капітал» Карла Маркса  й 

«Кобзар» Тараса Шевченка.  

Відлік партійної преси на українських землях розпочинається від 

заснування Русько-української радикальної партії на Галичині у  

1890 р. та формування її видань як органів, «рупорів» цієї партії. До 

партійної діяльності мали причетність національні державні та громадські 

діячі, нерідко вони були активними творцями партійної преси як редактори, 

співробітники, публіцисти. 

Для досвіду діяльності української партійної преси велике значення 

мала періодика радикальної партії, зокрема «Хлібороб» і «Народ», які 

редагували І. Франко та М. Павлик. Cпівредактором деяких видань 

Української соціал-демократичної партії (УСДП) став ідеолог так званого 

австромарксизму в українській соціал-демократії М. Ганкевич («Воля», 

«Земля і воля»). Політичні емігранти зі Східної України засновували партійні 

часописи («Гасло», «Селянин», «Добра новина», «Праця») в Чернівцях та 

Львові. 

На початку ХХ ст. поступово розгортається національне партійне життя 

і в Східній Україні, де послідовно створюються кілька політичних об’єднань 
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— Революційна українська партія (РУП), Українська народна партія (УНП), 

Українська демократична партія (УДП), Українська радикальна партія (УРП), 

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП), програми й 

назви яких частково повторюють ті програмові засади, що вже були 

закладені галичанами.  

З-поміж фундаторів і лідерів нових партійних рухів вирізняються 

громадські й політичні діячі, письменники й публіцисти Д. Антонович,         

М. Міхновський, С. Петлюра, В. Винниченко, Є. Чикаленко, О. Лотоцький,  

Б. Грінченко, С. Єфремов та ін. Соціалізм і лібералізм стають основними 

ідеологічними напрямами українських партій. 

Про свої вимоги широко заявила УСДРП, що видавала в межах 

Російської імперії (Києві, Москві, Петербурзі, Харкові) кілька партійних 

часописів. Як вважає історик А. Заводовський, до таких газет і журналів 

належали: «Вільна Україна», «Воля», «Наша думка», «Слово», «Боротьба», 

«Дзвін», «Наш голос», «Шершень» та ін. Досліджуючи в кандидатській 

дисертації питання відстоювання національних проблем пресою української 

соціал-демократії, автор робить в авторефераті аргументовані висновки, 

одним із яких є: «Використовуючи пресу, члени УСДРП намагалися 

розвинути в українських трудящих національні почуття, бажання 

протистояти ідеям пролетарського інтернаціоналізму й класовій боротьбі» 

[129, с. 14], що презентувала безпосередньо РСДРП. 

Але, крім проукраїнських партій, на території Російської імперії, 

зокрема на сході та півдні, діяло чимало інших партійних утворень: Російська 

соціал-демократична партія (РСДРП), Партія народної свободи (ПНС), 

Партія правового порядку (ППП), Партія соціалістів-революціонерів (ПСР), 

партії монархічного спрямування (Російська монархічна партія, «Союз 

русского народа», «Союз русских людей», Київська монархічна партія). Їхнє 

існування значною мірою підтримувалося агітаційно-пропагандистськими 

матеріалами (листівки, брошури, преса). 
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Нині питання створення та функціонування різнопартійної преси на 

території України (і навіть за її межами) потребує комплексного й 

системного дослідження. Адже ці аспекти досі практично ще не вивчалися з 

двох причин: у радянський період акцентувалася увага на більшовицькій 

(партійно-радянській, пролетарській, комуністичній) пресі (Г. Вартанов,        

Є. Демченко, М. Дмитрієнко, В. Рубан, Р. Сободянюк, В. Солдатенко,            

Й. Цьох та ін. [266; 267; 146; 285; 288; 336;104; 105; 30; 110]), а в останні 

десятиліття наукові орієнтири зосереджені на сучасній політичній боротьбі 

та партійній багатоманітності в період розбудови демократичної держави й 

відстоювання власних інтересів у досягненні влади, змаганні за електорат. Це 

праці В. Іванова, Н. Костенко, Ю. Нестеряка, О. Чекмишева, Л. Ярошенко,   

Ю. Шведи та ін. [143; 339; 216; 347]. 

У загальному контексті функціонування преси (в історичному чи 

сучасному аспектах), визначення типологічних і жанрових особливостей, 

розуміння інформаційного поля діяльності ЗМІ в різні періоди, реалізації 

комунікаційних свобод, окреслення тенденцій розвитку медіа тощо важливе 

значення мають праці К. Афанасьєвої (Горської) [5], М. Василенка [31],        

Л. Городенко [93], В. Демченка [103], В. Здоровеги [136], Н. Зелінської [137],                    

В. Іванова [141; 142; 208], С. Квіта [152], В. Лизанчука [177], Б. Потятиника 

[248],  Г. Почепцова [249], Т. Приступенко [250; 252; 253], В. Різуна [260],    

А. Соколова [284], О. Ткаченко [306] та інших фахівців у галузі соціальних 

комунікацій.  

Загалом праці, що безпосередньо присвячені вивченню партійної преси  

(у той чи інший період, на тій чи іншій території, того чи іншого тематичного 

напряму чи специфіки), можна умовно поділити на кілька блоків: 

1) історичні дослідження, зосереджені передусім на створенні та 

функціонуванні багатопартійних систем або окремих партій;  

2) історико-бібліографічні дослідження, де фіксуються відомості про 

періодичні видання того чи іншого періоду;  
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3) вивчення окремих періодичних видань партійного призначення в 

контексті історії національної преси (до них належать і наукові розвідки 

радянського часу (видання 20–80-х рр. ХХ ст.) та праці, присвячені аналізу 

сучасних медіа, їх соціокомунікативним стратегіям (зокрема періоду 

незалежності України); 

4) законодавчі документи України, партійні документи, офіційні дані 

(Закони України; розпорядження та постанови КПРС, що стосуються 

діяльності преси; електронна база Державного реєстру друкованих засобів 

масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної 

діяльності тощо). 

Розглянемо ці історіографічні джерела поетапно. 

1. Історична площина створення, діяльності та функціонування 

політичних партій зумовила відповідний контекст дослідження розвитку 

політичних партій, частково — відображення змісту їхньої агітаційно-

пропагандистської та інформаційно-освідомлюючої праці на сторінках 

періодичних видань. 

В останні десятиліття українські історики досить активно простежували 

політичні платформи та умови формування українських партій, а також те 

суспільне тло, на якому відбувалися апробація, втілення в життя різних 

програм соціально-політичних об’єднань, рухів і течій. Так, 

дніпропетровський учений О. Висоцький дослідив український 

соціалістичний сегмент — УСДРП та УПСР початку ХХ ст. у кандидатській 

дисертації [38] і двох монографіях: «Українські національні партії початку 

ХХ століття» (Дніпропетровськ, 2001) [39] та «Українські соціал-демократи 

та есери: досвід перемог і поразок» [40], здійснивши на широкому матеріалі 

(спогади, наукові джерела, архівні матеріали) порівняльний аналіз феномену 

появи, становлення та ідейно-ціннісних засад діяльності українських соціал-

демократів та есерів на початку ХХ ст., в добу Української Центральної ради, 

в період Гетьманату і Директорії. 
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Автор робить обґрунтований висновок про досвід політичної і соціально-

економічної діяльності УСДРП та УПСР, їх внесок у розвиток 

«демократичних традицій українського державотворення». Водночас партії 

мали певні прорахунки, на чому наголошує О. Висоцький: «… Підхід 

українських соціалістів до суспільного реформування з національно-

класових, а не з загальнолюдських позицій, в умовах України не мав великого 

політичного потенціалу насамперед у питаннях об’єднання всіх соціальних 

сил у боротьбі за ідеали справді демократичного та справедливого 

суспільства» [39, с. 118]. 

Дослідник частково звертається до партійної преси УСДРП та УПСР, а 

також РУП («Робітнича газета», «Боротьба», «Трудова республіка», «Трудова 

громада», «Гасло», «Борітеся — поборете», «Вперед»), але використовує 

лише ті публікації, що відстоюють партійну лінію, друкують резолюції 

партійних конференцій, пропонують дискусії, вступають у полеміку з 

опонентами тощо, зокрема матеріали М. Шаповала, І. Стешенка,  

В. Винниченка, П. Христюка, А. Степаненка та ін., не вдаючись до 

конкретики рубрикації, тематичного чи жанрового наповнення.  

Ще раніше до проблематики української соціал-демократії звернувся 

історик В. Головченко, який у монографії  «Від «Самостійної України» до 

Союзу визволення України» (Харків, 1996) «вперше у вітчизняній 

історіографії», що зазначено в анотації книжки, висвітлив «складний процес 

зародження, оформлення і подальшої еволюції української соціал-демократії 

в Російській імперії до 1914 р.» [90, с. 2]. 

Аналіз охопив Групу українських соціал-демократів І. Стешенка та Лесі 

Українки (1896–1905), Революційну українську партію (РУП) на чолі з  

Д. Антоновичем і М. Русовим (1899–1905), УСДРП із В. Винниченком та  

С. Петлюрою (1905–1938), Українську соціал-демократичну спілку  

В. Мазуренка і М. Меленевського (1905–1912) [90, с. 5].  

Зокрема питання вироблення партійних теоретичних засад та 

особливостей партійного будівництва В. Головченко розглядав на матеріалах 
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кількох видань як органів РУП та УСДРП, а також іншої преси, що 

акцентувала увагу на програмових документах, обговоренні пріоритетних 

напрямів політичної діяльності. 

До такої партійної періодики належать: «Гасло», «Добра новина», 

«Праця», «Селянин», «Вільна Україна», «Соціал-демократ», «Робітник», 

«Слово», що відображали в публікаціях провідних членів партії                     

(Д. Антоновича, Л. Юркевича, А. Жука, С. Петлюри, В. Садовського,             

М. Порша та ін.) процеси національного відродження, культурницький 

характер українського руху, політичні й національно-освітні вимоги тощо. 

Організаційно-пропагандистська діяльність політичних партій в Україні 

початку ХХ ст. стала об’єктом дослідження низки сучасних істориків:            

С. Алексєєва та Є. Ляшенка (історична канва діяльності УСДРП, РУП, УНП, 

УДП та інших організацій, частково згадана партійна преса) [2], Р. Вєтрова та 

С. Донченко (перебіг партійних розколів та об’єднань від 1900 до 1925 р., 

долі партійних діячів) [34], В. Греченка (внутрішньопартійні та міжпартійні 

дискусії в комуністичній пресі 1920-х рр.) [97].  

У цьому ракурсі змістовною є монографія А. Павка, який розглядає 

політичні партії та організації в «громадському житті України модерної 

доби». Книжка має додатки – таблиці, в яких вміщено інформацію про партії 

та політичні організації, їхнє спрямування, дату й місце створення, 

засновників і лідерів. Важливо, що дослідник подає також «друковані органи 

партійно-політичних структур». Але слід зазначити, що не всі, зафіксовані 

автором «друковані органи», були партійними в об’єктивному розумінні 

цього поняття. Скажімо, «Киевская старина», «Хлібороб» і «Запоріжжє» 

(Українська селянська партія), «Рада» та «Украинская жизнь» (ТУП), деякі 

інші [223, с. 540–551], які з політичних та цензурних причин не могли 

висловлювати своє відверте партійне призначення й не мали партійної 

атрибутики. З іншого боку, не завжди враховано ті видання, що були 

безпосередньо партійними.  
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 Політична історія УПСР в Україні й за кордоном як «система 

функціонально взаємозв’язаних структурних одиниць» стала об’єктом 

наукового дослідження київської вченої Т. Бевз: дисертація «Українська 

партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика» на 

здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (Київ, 2005) та 

монографії — «Між романтизмом і реалізмом» (сторінки історії УПСР)» 

(Київ, 1999) і «Партія національних інтересів і соціальних перспектив 

(політична історія УПСР) (Київ, 2008). У певному науково-пізнавальному 

сенсі зазначені дослідження стали продовженням напрацювань уже згаданого 

професора О. Висоцького.  

Як зазначено в авторефераті докторської дисертації Т. Бевз, здобувачкою 

«окреслено процес формування світоглядних засад та партійної ідеології, 

який здійснювався на основі синтезу доктрин марксизму, революційного 

російського народництва й української національно-політичної думки, в якій 

особливе місце належало драгоманівському соціалізму» [11, с. 4].  

Т. Бевз також подала нові факти, аргументи й висновки щодо 

«диференціації та розколу у партії», що були зумовлені розходженнями в 

розумінні шляхів вирішення національного та земельного питань, баченні 

перспектив розвитку Української революції, вирішенні вимоги «трудового 

принципу» в засадах майбутньої діяльності УПСР, що пропагувала перш за 

все ідею трудової демократії. 

Ці та інші положення дослідниця аналізує не тільки завдяки документам 

і спогадам періоду 1917–1920 рр. (зокрема лідерів УПСР, фундаторів 

партійної програми, членів цієї партії — М. Ковалевського, П. Христюка,       

М. Шаповала, Н. Григорієва, М. Грушевського та ін.), архівним матеріалам, 

науковим розвідкам, а й «багатому фактичному матеріалу», вміщеному на 

сторінках преси 1900–1938 рр. Це газети «Боротьба», «Народна воля», 

«Соціаліст-революціонер», «Конфедераліст», «Трудова громада», «Земля і 

воля», «Робітнича газета», «Нова Україна», «Трудова республіка», «Трудова 

Україна», «Боротьбист», «Вільна спілка» та ін. [11, с. 9, 14, 15]. 
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Послідовністю у вивченні засад діяльності українських партій 

вирізняється київський науковець О. Любовець: і кандидатська («Партія 

боротьбистів в українській революції 1917–1920 рр.» [185]), і докторська 

(«Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив 

революційної доби (1917–1920 рр.)» [184]) дисертації демонструють 

спадкоємність тематики, що втілюється в глибинній розробці партійної 

історіографії, аналізі політичних доктрин українських партій (лівих і правих), 

відтворенні цілісної картини внутрішньопартійної та міжпартійної боротьби 

«навколо визначення перспектив суспільно-політичного розвитку України та 

можливих форм організації влади в контексті реальних і гіпотетичних 

альтернатив, які висувалися революцією; з’ясовано причини внутріпартійних 

процесів всередині українських партій (розходження, конфлікти, розколи, 

відмежування, блоки), які були своєрідною реакцією певних партійних 

частин на багатоваріантність можливого подальшого суспільно-політичного 

поступу» [184, с. 18]. 

Інші аспекти партійної сфери розглядають молоді науковці —                 

Г. Лебедєва, Ю. Дірявка та Н. Бондар, які захистили дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук. Г. Лебедєва акцентує увагу на 

загальноросійських партіях есерів і меншовиків у добу Української революції 

[175], Ю. Дірявка аналізує політичні етапи (утворення, діяльність та 

ліквідація) існування та розформування Української комуністичної партії 

(1920–1925) [109], Н. Бондар присвячує дослідження українським 

політичним партіям (УПСР, УСДРП, УКП, УКП(б), що функціонували на 

Харківщині в роки Української революції та громадянської війни (1917–

1921) [24]. Н. Бондар також розглядала як партійну місцеву пресу 

(«Робітник», «Слово», «Пролетарська правда», «Червоний прапор»), так і  

загальноінформаційні періодичні видання («Нова громада», «Труд і воля», 

«Рідне слово», «Возрождение», «Южный край»). 

У переліку кандидатських дисертацій з історичних наук варто згадати 

напрацювання О. Березовського, який вивчав пресу українських партій 
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Наддніпрянщини в 1905–1907 рр. [15; 16]; І. Райківського та А. Босака, які 

досліджували Українську соціал-демократичну партію в соціально-

національних рухах Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. [256; 25];  

А. Заводовського, який розглядав проблему вирішення українською соціал-

демократією національного питання в Російській імперії на початку ХХ ст.  

[129]; С. Ковальчука, який аналізував діяльність партії конституційних 

демократів (1903–1907) [157] та ін. 

Нові наукові аспекти різнопартійної специфіки висвітлено в статтях, що 

публікувались у фахових історичних журналах і збірниках: «Рукописна та 

книжкова спадщина України», «Дрогобицький краєзнавчий збірник», 

«Гілея», «Український історичний журнал» тощо. Документознавчий аспект 

діяльності єврейських партій у Центральній раді представила Т. Батанова [9]; 

участь цих партій в українському державотворенні на початку ХХ ст. 

визначила З. Марковська [194].  

Спектр українських політичних партій Східної Галичини кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. проаналізувала Н. Винник [37]; ідеї українського 

консерватизму вивчав П. Гай-Нижник [55]; взаємовідносини політичних 

партій національних меншин у добу Української революції простежили        

О. Довгалець [111] та О. Ядловська [353].  

Становище ліворадикальних партій в Україні напередодні жовтневого 

перевороту показав Ю. Левенець [176]; політичну діяльність польської 

національної громади у південноукраїнському реґіоні на початку ХХ ст. 

досліджувала Є. Назарова [210]; національно-культурні товариства 

прибалтійських народів в Одесі початку ХХ ст. простежував В. Македон 

[189] тощо. 

Важливим фрагментом дослідження історії виникнення та розвитку 

партійної діяльності в Західній Україні є праці істориків та політологів, які 

вивчали суспільно-політичні рухи Галичини, Буковини й Закарпаття:  

О. Босака, Н. Винник, С. Віднянського, О. Жерноклеєва, Т. Панфілової,      

Ю. Сливки, І. Стасіва та ін. Зокрема в статті І. Стасіва проаналізовано участь 
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політичних партій у боротьбі за державність у Східній Галичині, їхнє 

входження в партійно-політичну систему ЗУНР 1918–1919 рр. (Українська 

національно-демократична партія, Українська радикальна партія, Українська 

соціал-демократична партія та ін.) [297]. 

Роль українських соціал-демократів Галичини в соціальному та 

національному русі краю простежив у кандидатській дисертації О. Босак, 

розглянувши політичні органи партії («Воля», «Земля і воля», «Вперед») та 

інші місцеві періодичні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. [25]. 

Погляд українських істориків також неодноразово звернено на 

періодичні видання, що належать до партійного сегмента або дотичні до 

нього. Це зокрема розвідки І. Гребцової [96], П. Губи [99], С. Костилєвої 

[168], І. Крупського [170; 171], М. Романюка [263; 264; 265; 320], Г. Рудого 

[268; 251], що значно розширюють спектр бібліографічних відомостей про 

українську періодику певного періоду чи реґіону, спонукають до пошуку 

нових джерел із історії національної журналістики та преси на українських 

землях.  

Не меншу вагу мають й окремі статті, де партійна періодика 

розглядається як ключовий об’єкт. Наприклад, О. Хімяк вивчає змістові 

компоненти преси Української соціал-демократичної партії кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. («Воля», «Земля і воля», «Борба», «Робітник», «Glos», 

«Вперед» та ін.) [329]. Львівська дослідниця О. Макарчук простежує аспекти 

становлення національної самоідентифікації українців і формування  

зворотного зв’язку в стратегії медіа (на прикладі газети «Народ», партійної 

преси минулого й сьогодення) [190; 191]. 

Окремою темою стало вивчення харківських кадетських періодичних 

видань, що відгукувалися на події революції 1905 р. та реагували на 

революційне насильство, брали участь в обговоренні питань виборчого 

процесу до Державної думи. Дослідниця О. Малютіна аналізувала не стільки 

партійні видання, як ті, що прихильно ставилися до політики партії 
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конституційних демократів («Мир», «Волна», «Будущее», «Накануне», 

«Девятый вал») [192; 193]. 

Під час аналізу партійної діяльності та відтворенні контексту 

публікацій, що друкувалися на сторінках партійної преси, варто враховувати 

загальноісторичні дослідження, пов’язані з тим чи іншим історичним 

періодом. Останнім часом об’єктивно були оцінені події початку ХХ ст., 

зокрема ті, що визначали «українське політичне обличчя»: 1905–1907 рр. і 

1917–1920 рр. Це праці про революційні альтернативи 1917 р., «загублену 

історію втраченої держави», відтворення історичних епізодів і ключових 

постатей початку ХХ ст. До таких праць належать монографії Р. Вєтрова та 

С. Донченка [34], В. Гребеннікова [95],  В. Греченка [97], П. Губи [99],          

Г. Касьянова [150; 151], Д. Колісника [162], О. Коляструк [164; 165],             

В. Куртяка [173], О. Наймана [211], А. Павка [223], О. Реєнта [257],                

В. Солдатенка [286; 287; 288; 289; 290; 291], Д. Яневського [354] та ін. 

Зокрема професор Р. Пиріг, головний науковий співробітник Інституту 

історії НАН України, подав джерелознавчу розвідку про періодику як засіб 

пізнання історії Української революції 1917–1921 рр., де зазначає десятки 

назв партійних видань, не конкретизуючи їхньої структури чи тематики (це 

газети УПСР, УПЛСР, УКП(б), ПСР (лівих, правих, максималістів), 

Української партії соціалістів-самостійників, меншовиків і більшовиків, 

анархістських організацій, єврейських партій тощо) [239]. Але навіть перелік 

цієї друкованої партійної періодики не є вичерпним.  

Учений наголошує: «Газетна періодика є невід’ємним складником 

історико-дослідницького процесу, оскільки містить широкий спектр 

тематичної інформації, як офіційного характеру, так і повсякденного життя, 

охоплює всі регіони України. Послідовність і оперативність поданих 

відомостей, їх синтетичний характер посилюють цінність цього виду 

історичних джерел» [239, с. 141]. 

Розглядаючи джерела до історії політичного руху в Україні, історик       

І. Михальський підкреслює, що «для творів українських політиків кінця ХІХ 
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– початку ХХ ст. характерним є публіцистичний характер, тому буває досить 

складно відокремити їх від такої групи джерел партійного походження, як 

партійна публіцистика». Автор зауважує: такий факт зумовлений тим, що 

звернення політиків були «розраховані на необізнаного читача і передбачали 

залучення до партійного руху якомога більшої кількості українського 

населення» [199, с. 91].  

Слід наголосити й на важливості існування вагомих довідкових джерел 

із історії українських партій, деяких партійних органів, що присутні як у 

паперових (книжкових) форматах, так і в електронних ресурсах. Це зокрема, 

«Енциклопедія сучасної України» — «перша багатотомна енциклопедія, що 

правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ 

України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях», як зазначено на 

сайті видання. У світ вийшло 18 томів із 30-ти запланованих, доступною є 

онлайнова версія (http://esu.com.ua). 

«Енциклопедія історії України» (10 томів з’явились у 2003–2013 рр.) 

подана в електронному варіанті на сайті Інституту історії НАН України у 

форматі PDF (web-архів). Тут є й довідкові статті про українські партії:  

доступними є також «Малий словник історії України» 

(https://history.vn.ua/book/dict.html), «Електронна енциклопедія України» 

(партії представлені в розділі «Суспільство. Спадщина»: 

https://uateka.com/uk/article/society/heritage/1277) тощо.  

Досі не втрачають свого значення «Енциклопедія українознавства» 

(Мюнхен; Нью-Йорк, 1949–1952; перевидання 1993–2003; PDF-формат) та 

«Encyclopedia of Ukraine» (видання Торонтського та Альбертського 

університетів у Канаді, 1984–1993), існує також проект «Іnternet Encyclopedia 

of Ukraine» («Енциклопедія України в Інтернеті»), започаткований 

Канадським інститутом українських студій у 2014 р. 

Згаданими історичними дослідженнями, що аналізували умови 

функціонування партій, їхні періодичні органи, текстові документи, які 

відображали політично-ідеологічні засади, не вичерпується перелік наукових 

http://esu.com.ua/
https://history.vn.ua/book/dict.html
https://uateka.com/uk/article/society/heritage/1277
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праць в Україні. Обрано загалом ті, де подається не тільки сконцентрована 

історична думка, а й робиться огляд редакційної діяльності партійних видань, 

простежуються творчі інтенції авторів публіцистичних і полемічних 

матеріалів.  

Водночас слід зазначити, що кількість згаданих партійних пресовидань в 

історичних розвідках (якщо це не джерелознавчі дослідження, пов’язані з 

періодикою, чи історико-бібліографічні нариси й покажчики з історії преси) 

обмежується кількома десятками назв. При цьому не йдеться, як правило, про 

глибинний і професійний аналіз періодики, що має найчастіше визначену 

структуру, тематику, політичну стилістику тощо. 

2. Важливе значення на початковій стадії історико-журналістських 

досліджень мають бібліографічні покажчики, каталоги видань різних 

підрозділів наукових бібліотек. Зорієнтуватися в існуванні тих чи інших газет 

і журналів допомагають чотиритомна «Библиография периодических изданий 

России. 1900–1916» (упорядкована Л. Бєляєвою, М. Зінов’євою,  

М. Никифоровим) [17], «Список повременных изданий за 1917 год»  

Л. Ільїнського [139],  тритомна «Периодическая печать России в 1917 г.» 

[231], а також окремі видання про газети  та журнали УРСР різного періоду 

[49; 50; 51; 52; 235; 236; 237]. 

Вони допомагають створити основу — базу об’єкта дослідження, тих 

газет і журналів, які вивчаються, систематизуються за політичними 

напрямами, партійною ідеологією, принципами спілкування з читацькою 

аудиторією і т.д. Досі факти з історії української журналістики не мають 

повного загального реєстру, який би сприяв вибору тематично споріднених 

періодичних видань для аналізу певного типологічно-структурного, 

проблемно-тематичного чи загалом соціальнокомунікаційного аспекту. 

Імовірність результативного бібліографічного пошуку можна перевірити 

за покажчиками газетних відділів кількох бібліотек — НБУВ, ОННБ, ЛННБ 

та інших книгосховищ України. Наприклад, друковані каталоги «Газети 

Радянської України…» (1917–1920, 1921–1925, 1926–1929 та ін., «за 
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матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР») [49; 50; 51] чи НБУВ [52; 134] 

дають «підказку» для роботи; подібна інформація відображена також у 

деяких електронних каталогах (газетного відділу НБУВ, ХДНБ, ЦНБ ХНУ        

тощо). 

Низка історико-бібліографічних видань, списків і покажчиків преси, 

виданих за понад двадцять років ЛННБ, дозволили виявити нові факти в 

історії української партійної преси, з’ясувати вихідні дані тих чи інших 

видань, довідатися про редакторів і видавців. Це такі поважні праці, як: 

«Українська преса в Україні та у світі ХІХ–ХХ ст.» (досі вийшло чотири 

томи, що охоплюють період 1812–1910 рр.) [312; 313; 314; 315], «Українські 

часописи Львова» в трьох томах М. Романюка та М. Галушко [320], 

багатотомна «Історія української журналістики в іменах», дослідження 

періодики Катеринославської, Полтавської та Подільської губерній (до 1917) 

[232; 233; 234]. На сторінках зазначених досліджень зафіксовано чимало 

фактів із історії партійних видань початку ХХ ст., які досі не набули 

дослідницького зацікавлення. 

У різнобічній типологічній структурі періодичних видань Києва  

(1835–1918) автори монографії  і тритомного покажчика (упорядники            

А. Волобуєва, Н. Сидоренко, О. Сидоренко, О. Школьна) виокремили 

партійні видання — українськомовні, російськомовні та іншомовні 

(польською, чеською мовами, ідиш) [45], зокрема наголошуючи на думці про 

те, що партійні видання початку ХХ ст. мали «символічно-виразні назви», а 

публікації свідчили про «значний полемічний потенціал» [46, с. 47]. 

Вивчаючи періодику Києва, А. Волобуєва, Н. Сидоренко, О. Сидоренко 

та О. Школьна називають 31 партійний місцевий часопис [45, т. 4, с. 153], в 

основному  соціалістичного спрямування, що видавалися такими партіями, 

як: РСДРП, УСДРП, Партія соціалістів-революціонерів (ПСР), Українська 

партія соціалістів-революціонерів (УПСР), Українська партія соціалістів-

федералістів (УПСФ), РУП та ін. Серед них, наприклад, видання УСДРП: 

«Боротьба» (1906), «Слово» (1907–1909), «Воля» та «Робітнича газета» 



42 
 
(1917), редакторами яких відповідно були М. Стаховський, С. Петлюра,         

Б. Мартос, В. Винниченко. Публіцистика, хроніка, звіти з діяльності 

партійних осередків чи загальних конференцій  відігравали значну роль у 

донесенні основних ідей партійних лідерів та активістів до мас. На сторінках 

багатьох газет не тільки ставилося актуальне запитання «Що далі?», а й 

обговорювалися відповіді; необхідність відстоювати права «соціально 

покривдженого робітничого класу», боротися за «чистоту української ідеї», 

прагнути до створення національно-територіальної автономії — це були 

основні завдання. 

Досі не втратили актуальності праці видатного українського бібліографа, 

дослідника книжки й преси В. Ігнатієнка, який не тільки створив 

оригінальний «історико-бібліографічний етюд» про майже столітній розвиток 

національної преси (1816—1923) [144; 145], а й залишив детальний опис 

нелегальних (зокрема і рукописних) видань 1914–1917 рр. 

Історико-бібліографічний контекст існує і в дослідженнях преси різних 

реґіонів Східної України. Так, одеський історик І. Гребцова залучила до 

монографії «Периодическая печать в общественном развитии Южного 

степного региона Российской империи (вторая треть ХІХ в.)» газети, 

журнали, альманахи Одеси, Херсонської, Катеринославської і Таврійської 

губерній [96]. 

Сімферопольська дослідниця Н. Яблоновська у монографії «Етнічна 

преса Криму: історія та сучасність» скрупульозно проаналізувала та 

зафіксувала деякі локальні періодичні видання, що мали партійний характер: 

газета кримськотатарських соціалістів «Аль байраг» («Червоний прапор», 

1918), газета німецької секції Кримського обкому РКП(б) «Die Rote Krim»  

(«Червоний Крим», 1920–1921), орган ЦК турецької компартії «Енъи дюнья» 

(«Новий світ», 1918–1920) та ін. [352]. 

Історик і медіазнавець О. Хоменок підготував список періодичних 

видань Таврійської губернії [333], спираючись на місцеві архівні документи. 

Монографічні межі розширила, включивши до книжки каталог видань і 
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хрестоматію, запорізька дослідниця Т. Хітрова, яка проаналізувала 

типологічну систему періодичних видань Запорізького краю початку ХХ ст., 

до якого входили населені пункти тодішніх Катеринославської і Таврійської 

губерній [330].  

Формування і розвиток системи періодичної преси Катеринославської 

губернії (1838–1917) детально розглянула О. Школьна в кандидатській 

дисертації [348]; дослідниця також брала участь у підготовці до друку списків 

і покажчиків преси Катеринославської,  Подільської і Полтавської губерній та 

Києва.   

 Анотований покажчик українських видань Волині, Полісся, Холмщини 

та Підляшшя 1917–1939 рр. створив І. Павлюк [224], до ретроспекції 

волинської преси ХІХ – початку ХХ ст. зверталася І. Мілясевич [201]. 

У процесі виявлення джерел партійної преси України кінця ХІХ – 

початку ХХІ ст. допомогли напрацювання закордонних учених у царині 

іншомовної преси. Передусім це ґрунтовний покажчик варшавського 

науковця А. Сліша про польську пресу в Росії періоду Першої світової війни 

та революції 1917 р. [365], а також огляди розвитку єврейської (великою 

мірою — російсько-єврейської) періодики в Російській імперії другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст., створені Д. Ельяшевичем [350], Б. Пінкусом 

та А. Грінбауном [364], де йдеться про видання єврейських соціалістичних 

партій Бунд і По’алей- Ціон. 

Значно менше охоплена історико-бібліографічними нарисами українська 

періодика доби національно-визвольних змагань і часів громадянської 

революції та становлення радянської влади. Тут важливими є покажчики, 

укладені Л. Рубінштейном [221] та Г. Рудим [251], де зосереджується 

інформація про східноукраїнські видання 1917–1920 рр. та одеську пресу 

1917–1921 рр. 

Партійну періодику згадує у своїй монографії «Часописи Поділля в 

процесі творення державницької ідеології українства» (1917–1920) 

вінницький дослідник В. Гандзюк, звертаючи увагу на органи УСДРП в 
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Кам’янці-Подільському та Вінниці зазначеного періоду: «Визволення», 

«Робітнича газета»; УПСР – «Трудова громада», «Трудова республіка» [57,      

с. 92–96]. Дотичною є також праця про часописи Поділля [337]. 

На дослідженні української преси Північної Буковини зосередив свою 

наукову увагу член-кореспондент НАН України М. Романюк. У монографії, 

присвяченій вивченню періодики буковинського краю, третій розділ має 

назву «Часописи періоду партійної диференціації суспільно-політичного 

життя у краї та Першої світової війни (1900–1918)», де розглядаються 

всеукраїнські партійні видання Революційної української партії («Гасло», 

«Селянин»), Української націонал-демократичної партії («Народний голос», 

«Православна Буковина», «Нова Буковина»), Української демократичної 

партії («Україна») Радикальної партії («Громадянин», «Народна воля», 

«Народня справа»), Української соціал-демократичної партії («Земля і воля», 

«Борба»), Християнської соціальної партії на Буковині (німецькомовний 

«Bukowiner Volksblatt» («Буковинський народний листок») та ін. [263, с. 83–

139]. 

Видання Закарпаття та Ужгорода стали об’єктом прицільної уваги 

науковців Ю. Бідзілі [18] та В. Габора [48]. Так, в історико-біографічному 

дослідженні «Українські часописи Ужгорода» (1867–1944) В. Габора 

наголошено на думці про те, що нова закарпатська журналістика 20–30-х рр. 

ХХ ст. своє завдання вбачала в служінні народу, але «кожна партія, кожний 

напрям з різних позицій підходили до його реалізації, по-різному розуміли й 

національний розвиток народу» [48, c. 54]. Аспекти формування «політичної 

свідомості регіону», умови політичної соціалізації молоді завдяки партійній 

пресі Закарпаття міжвоєнного часу проаналізувала З. Ваколя. 

В історії української журналістики видання партійного спрямування, як 

правило, дослідники, автори підручників і монографій згадували лише тоді, 

коли визначили типологічну характеристику преси в той чи інший період або 

ж на певній території. 
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Деякі факти можемо знайти в навчальному посібнику «Історія 

української преси» А. Животка (підрозділи «Політична диференціація в  

1890-х роках. Партії і їх органи», «Українська радикальна і соціалістична 

преса перед її народженням» [124, с. 155–158] і «Народження української 

соціал-демократичної преси. Преса РУП. Преса соціал-демократичної 

Спілки» [124, с. 174–177], «Преса УСДРП. Преса УРП» [124, с. 238–239]), де 

автор згадує газети «Народ» (1890–1895), «Хлібороб» (1891–1895), «Гасло» 

(1902–1903), «Селянин» (1903–1905), «Воля» (1900–1907), «Боротьба» та ін. 

Таким чином, бачимо розрізнену картину зародження української 

партійної преси в різних краях, губерніях, містах. Окремі факти, зібрані 

дослідниками, потребують систематизації, узагальнення, іноді перевірки 

вихідних даних і відповідності того чи іншого періодичного видання 

визначенню саме типу (моделі) партійного часопису.  

3. Важливу наукову інформацію про функціонування партійної преси в 

ті чи інші історичні періоди можна почерпнути з досліджень радянських 

учених, хоча їхні бібліографічні описи й огляди та монографії здебільшого 

тенденційно висвітлюють однопартійний контроль комуністичної партії 

(1919–1991). 

Етапи становлення та розвитку більшовицької (пролетарської, 

радянської, соціалістичної) преси розглядали Г. Вартанов [30], Є. Демченко 

[104; 105], М. Дмитрієнко [110], В. Рубан [266; 267], В. Солдатенко [285] та 

ін.  

Не втрачає свого фактологічного, джерелознавчого значення книжка 

члена-кореспондента НАН України В. Солдатенка про більшовицьку пресу 

України в 1917–1918 рр. Цей поважний історико-бібліографічний огляд 

містить унікальну інформацію про видання, які сьогодні неможливо виявити 

в бібліотеках України і Росії. Наприклад, історик зазначає, що загальна 

кількість друкованих органів, які видавалися на території України впродовж 

1917–1918 рр. «буржуазними, поміщицькими та дрібнобуржуазними (в тому 
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числі й буржуазно-націоналістичними) партіями, … перевищувала 600 назв» 

[285, с. 17].  

Такі показники стають зрозумілими лише з огляду на те, що до опису 

більшовицької преси дослідник залучає чимало видань, що не були в 

конкретному сенсі суто партійними (наприклад, «Вісник Української 

Народної Республіки», орган робітників-художників «Порыв», орган 

революційних військ 2-ї армії Східного фронту «Борьба с контрреволюцией»; 

кілька газет Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів (іноді – 

армійських депутатів, представників армії та флоту), вісників Військово-

революційних комітетів, профспілкових організацій і т.д.). Не з усіма 

даними, наведеними в книжці В. Солдатенка, нині можна погодитися 

(особливо при визначенні типу партійної преси та використанні ідеологічних 

маркерів для позначення суспільного характеру періодики: буржуазна, 

поміщицька, дрібнобуржуазна, буржуазно-націоналістична тощо).  

На початку ХХІ ст. достатньо об’єктивізувалися кількісні показники 

української періодики, що видавалася в різних реґіонах України, відкрито 

спецфонди, які досі були не доступними, з’явились бібліографічні 

покажчики, що унаочнюють наявні номери друкованих видань у різних 

бібліотеках, тому статистика може істотно відрізнятися від тієї, що 

подавалась у книжці 1979 р. 

Якщо не брати до уваги ідеологічні акценти й оцінювання діяльності 

преси лише з погляду комуністичної однопартійності, то цікаві й оригінальні 

факти з історії української журналістики можна почерпнути в монографіях, 

посібниках, брошурах радянського часу. Скажімо, ґрунтовним літописом 

соціал-демократичної, а згодом більшовицької і комуністичної преси 

залишаються праці професора В. Рубана – «І в труді, і в бою» [266] та 

«Формування традицій української радянської преси (1917–1925 рр.)» [267], 

в яких автор досить скрупульозно простежує форми й методи агітаційно-

пропагандистської діяльності засобами періодики в Україні (преса – 

«трибуна і зброя»). В порівнянні з цими книжками брошура «Жовтневих днів 
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рядки живі» Г. Вартанова здається дещо схематичною, але в ній присутні 

імена багатьох публіцистів і редакторів та їхні спогади [30].  

Загальні етапи й умови творення «прогресивної» чи комуністичної преси 

Західної України відображено в монографіях М. Олексюка [222] та  Й. Цьоха 

[336], які висвітлили основні процеси появи такої періодики («Галицький 

комуніст», «Червоний стрілець», «Більшовик», «Комуніст Прикарпаття», 

«Воля народа» та ін.), внесок редакційних колегій і співробітників у розвиток 

журналістської справи, авторами розшифровані деякі псевдоніми та 

криптоніми партійних діячів і творців публіцистики. Частина видань чи 

окремі номери певних часописів на сьогодні вже втрачені.   

Змістовними для науковців досі залишаються дослідження Є. Демченко, 

яка аналізувала сатиричну пресу та політичну графіку Києва періоду 

революції  1905–1907 рр. [104; 105]. У цих монографіях також згадується 

більшовицька преса; науковець інколи зазначає непідтвердженість тих чи 

інших фактів політичного ґатунку. Наприклад, авторка монографії 

«Политическая графика Киева периода революции 1905–1907 гг.» 

підкреслюючи, що один із  дослідників називає видання як таке, що було 

«підготовлене київськими більшовиками», вважає інакше: «жодних 

достатньо вагомих підстав для такого ствердження досі нема» [104, с. 147].   

Не можна обійти увагою російських учених, які вивчали різноаспектні 

параметри російських чи радянських засобів масової інформації та агітації. 

До таких авторів належать О. Бережной, Б. Єсін, Л. Кудрявцева, С. Махоніна, 

Р. Овсепян, В. Пельт, 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. 

Так, О. Бережной та С. Смирнов підготували бібліографічний довідник 

про співробітників більшовицької преси [14], Р. Овсепян видав наприкінці 

90-х рр. ХХ ст. два навчальні посібники про новітню російську журналістику 

[219; 220], Л. Спірін подав архівні дані з історії політичних партій Росії на 
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початку ХХ ст. [293; 294], Л. Молчанов здійснив огляд газетної преси під час 

революції та громадянської війни [203].  

Скажімо, штрихи до журналістської біографії багатьох громадсько-

політичних діячів, які творили інформаційний простір України в перші 

десятиліття ХХ ст., концентровано відображено в довіднику О. Бережного та 

С. Смирнова; це імена В. Антонова-Овсєєнка, Ф. Сергеєва (Артема), Є. Бош, 

А. Бубнова, В. Бистрянського (Ватін), В. Воровського, С. Гопнер, Р. Залкінд 

(Р. Землячки), Е. Квірінга, М. Лебедєва (М. Колаіча) та ін. [14]. Так само в 

контексті загальноросійської діяльності більшовиків і царської цензури 

згадує О. Бережной питання боротьби за свободу преси в східноукраїнській 

періодиці початку ХХ ст. («Пролетарий», «Звезда», «Приднепровский край», 

інші часописи півдня Росії 1917–1918 рр.) [13].    

Кілька «коротких нарисів історії» та бібліографічних покажчиків 

більшовицької партійної преси було видано в Москві у 50-х – 60-х рр. XX ст. 

[22; 23; 140]. Наприклад, у бібліографічному покажчику більшовицької преси 

(грудень 1900 – жовтень 1917) досить ретельно зафіксовано основні вихідні 

дані про пресу РСДРП, зокрема й тієї, що видавалась у Києві, Одесі, 

Катеринославі, Харкові та інших містах («Борьба», «Железнодорожник», 

«Работник», «Семафор», «Донецкий пролетарий», «Звезда», «Пролетарское 

знамя» та ін.) [23].  Ця інформація не завжди є застарілою, хоча потребує 

перевірки; деякі періодичні видання, що зберігались у фондах чи окремих 

бібліотеках марксизму-ленінізму, нині виявилися недоступними. 

Актуальною залишаються монографії  професора Є. Ахмадуліна, який 

дві книжки написав про пресу політичних партій Росії початку ХХ ст., 

враховуючи видавничий досвід лібералів (Конституційно-демократична 

партія, «Союз 17 жовтня», Партія мирного оновлення) і консерваторів 

(Російська монархічна партія, «Союз русского народа», «Союз имени 

Михаила Архангела»). Хоча основна увага концентрується на центральній та 

кавказькій пресі (Москва, Петроград, Ростов-на-Дону, Нахічевань), а також 

періодиці російської провінції (Омськ, Саратов, Кострома, Арзамас, Самара, 
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Іркутськ та інші міста), фрагментарно згадуються харківські, київські, 

одеські, миколаївські газети. 

Як правило, це періодика монархічного чи чорносотенного спрямування 

(«Глас народа», «Мирный труд», «Черная сотня», що виходили в Харкові; 

«Двуглавый орел», «Самодержавие», «Киевская дубинка», «Молодые силы», 

«Закон и правда», «Святая Русь» — у Києві; «За царя и Родину», «Одесская 

резина», «Русская речь», «Русский голос», «Русский мир» — в Одесі; 

«Русский богатырь» — у Миколаєві). 

Саме у монографіях Є. Ахмадуліна вперше зроблено спробу цілісного й 

системного розгляду значного «типологічного загону» політичних видань 

конституціоналістів (кадетів, октябристів, прогресистів) із використанням 

принципів історизму, історично-типологічного, філологічного та 

політологічного методів дослідження. Це дозволило авторові визначити 

ідейний зв’язок періодичних видань із програмними, пропагандистськими і 

тактичними настановами політичних організацій, розглянути динаміку 

еволюції газет і журналів у різні періоди функціонування партій, виявити 

механізми взаємодії центральної та реґіональної преси (на прикладі 

південноросійських реґіонів) [6; 7]. 

Не втратили значення й факти, пов’язані з функціонуванням 

Конституційно-демократичної партії в Росії на початку ХХ ст. і створенням 

кадетами в Санкт-Петербурзі під час роботи 3-го з’їзду партії спеціального 

відділу —  «Бюро прогресивної преси» (1906), що ставило не тільки 

організаційні, а й ідеологічні завдання. Як уважав С. Смирнов, це «Бюро…» 

мало забезпечити «централізоване керівництво всією місцевою кадетською 

пресою», надаючи їй у розпорядження програмні статті з політичних, 

економічних, фінансових, земських та інших важливих питань, а також 

кореспонденції про діяльність Державної думи [281, с. 65–66]. Врахування 

цього факту є важливим для розуміння розповсюдження кадетської преси в 

усіх губерніях Російської імперії на початку ХХ ст. і забезпечення партійної 

періодики професійними публікаціями.  
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Безпосередньо теми нашого дослідження стосується стаття                      

О. Дранишникової в електронному науковому журналі «Медиаскоп» 

(Москва). Авторка торкається проблем типології партійної преси, її цільового 

призначення та функцій у Російській Федерації. Для контент-аналізу змісту 

видань обрано три найвпливовіші партійні газети: «Правда» (Компартія РФ), 

«ЛДПР» та «Справедливая Россия» двох однойменних партій [118]. Подібні 

розгорнуті дослідження щодо проблемно-тематичного наповнення партійної 

періодики в Україні не проводились. 

Заслуговує уваги дисертаційна праця російської дослідниці О. Петрової 

«Преса політичних партій Росії: історико-типологічне дослідження» [238], 

яка в трьох розділах простежила три основні періоди функціонування 

багатопартійності в країні: початку ХХ ст. (зокрема впродовж 1905–1917), 

наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. (видання комуністів, націоналістів, 

лібералів) та початку ХХІ ст. 

Докторське дослідження А. Антонова-Овсєєнка «Роль періодичної преси 

у формуванні суспільної свідомості в Росії у 1917 р.» (Твер, 2013) стосується 

моделей розвитку російської преси (монархічна модель, ліберальна, 

тоталітарна), що підтверджує спільність тенденцій розвитку інформаційного 

простору як у самій Росії, так і на території Наддніпрянської України на 

початку ХХ ст. [4]. 

Не обминули увагою умови формування цього сегмента преси також 

дослідники національної преси та видавничої справи: О. Богуславський [19; 

20], В. Владимиров [42], Н. Зражевська [138], В. Іванов [142; 143], 

Ю.Колісник [163], С. Кость [169], І. Крупський [100; 170; 171], 

В.Гутковський, П. Федоришин [100], О. Мукомела [209], Л. Сніцарчук [282; 

283], Ю. Фінклер [324], О. Чекмишев [338; 339] та ін., простежуючи розвиток 

партійних видань, типологічних особливостей, структурно-функціональних 

можливостей взаємодії преси в трикутнику: партія – медіа – маси. 

Серед дослідників партійної преси — автори навчальних посібників із 

історії української преси (В. Владимиров, А. Животко, С. Кость, І. Михайлин, 
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О. Мукомела, О. Пархітько й О. Хобта, Н. Сидоренко та ін.). У контексті 

українських реалій  та російського досвіду партійне керівництво пресою 

періоду 1917–1925 рр. досліджував львівський професор І. Крупський.  

Працівник НБУВ ім. В. І. Вернадського А. Потіха розглядає інформацію 

партійних ЗМІ в системі комунікативного ресурсу бібліотек, а партійну пресу 

— як джерело наукової інформації в процесі її трансформації [244; 245; 246]. 

Професор В. Карпенко торкався проблем трансформаційних процесів в 

інформаційній площині періоду демократизації українського суспільства 

[149]. Дослідниця С. Костилєва захистила докторську дисертацію, в якій 

розглядала друковані засоби масової комунікації  1986–2000 рр.; цій же темі 

присвячена її монографія про історію становлення і тенденції розвитку 

українських ЗМК у зазначену добу [168]. 

Об’єктивні дослідження минулого, відображені в наукових працях,  

неспотворені архівні матеріали, історико-бібліографічні нариси про пресу 

кінця ХІХ – ХХ ст., що включають спектр партійних періодичних видань, 

залишаються важливим дослідницьким джерелом. 

4. Для розгляду партійної преси того чи іншого історичного періоду 

важливими є законодавчі акти радянської держави, що дозволяють розкрити 

нормативно-правову базу діяльності засобів масової інформації та характер 

їх взаємовідносин із владою. 

До уваги слід узяти різні загальнодержавні та республіканські декрети, 

постанови, розпорядження, що регулювали діяльність преси, визначали 

критерії її відповідальності, ставили завдання агітації та пропаганди 

радянських цінностей тощо. 

Цінним ресурсом можуть слугувати документи різних партій (часто 

опозиційних) у часи багатопартійності (початок ХХ ст., зокрема від 1905 р. 

до 1918 р., від 1991 р. й до сьогодення), їхніх політичних рухів і платформ, в 

яких розкриваються роль і значення альтернативної преси в політичних 

змаганнях. 
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На жаль, чимало оригінальних документів, що стосуються видавничої, 

цензурної, реєстраційної політики різного часу, досі приховують архівні 

справи. Поступово українські історики оприлюднюють матеріали, що мали 

«особливу секретність» чи трактувалися в певному ідеологічному річищі. В 

новому світлі подано цензуру як соціокультурний феномен у монографії 

«Політична цензура друкованих видань в УСРР – УРСР (1917–1990 рр.)»  

О. Федотової. Авторка розглядає історичні корені цензури, нагляд за творами 

друку під час становлення та вдосконалення органів радянської цензури, у 

період Великої Вітчизняної війни та повоєнний час, еволюцію цензурування 

у 50–80-ті рр. ХХ ст., методи контролю друкованого слова в умовах 

«адаптації» та скасування системи радянської цензури [323].      

У сучасній ситуації розгалуження інформаційного суспільства в Україні, 

зростання кількісних та якісних показників мас-медіа під час аналізу 

конкретних типологічних груп преси важливо враховувати законодавчі 

документи України й міжнародні угоди, ратифіковані в нашій країні, що 

визначають програмні дії в мас-медійній сфері, зумовлюють професійні, 

видавничі, етичні принципи, регулюють правові стосунки, сприяють 

демократичному оновленню країни. 

Закони України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні», «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів» та інші нині безпосередньо 

стосуються сфери діяльності партійної преси: від етапу реєстрації до 

розповсюдження. 

Із часу прийняття Закону України «Про політичні партії в Україні»  

(2001 р., із подальшими змінами) [133] функціонування партій та їхньої 

діяльності чітко регламентується цим документом.  

Особливий наголос має стаття 2, що визначає поняття політичної партії, 

— це «зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян — 

прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, 

що має на меті сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, 
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бере участь у виборах та інших політичних заходах» [133]. Політичні партії 

мають як гарантії (стаття 4), так і обмеження (стаття 5) своєї діяльності. 

Серед прав політичних партій в Україні закріплено право 

використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати 

власні ЗМІ, як це передбачено відповідними законами нашої держави. 

Водночас гарантується свобода опозиційної діяльності; свою критичну 

оцінку дій і рішень органів влади політична партія може викладати публічно 

й обстоювати свою позицію в державних і недержавних мас-медіа (стаття 12) 

[133]. 

Отже, кожна політична партія має можливість оприлюднювати в пресі, 

на радіо чи телебаченні, в інтернет-виданнях свою загальнонаціональну 

програму суспільного поступу, бачення шляхів розвитку держави та народу, 

заходи підтримки молодіжних, жіночих та інших об’єднань громадян тощо 

— за умови дотримання конституційних засад. 

З такою ж метою (особливо інтенсивно — перед черговими виборами в 

Україні)  для розголосу власної позиції — політичні партії створюють засоби 

масової інформації, найчастіше — друковану пресу. Водночас поряд із 

традиційним сегментом політичного впливу (друкованими періодичними й 

неперіодичними виданнями) в останні роки партії та громадські організації в 

Україні активно залучають до свого комунікаційного арсеналу мультимедійні 

засоби, але за кількістю назв ще на початку ХХІ ст. переважають друковані 

ЗМІ як випробувані інструменти донесення програмних настанов, ведення 

внутрішньої чи міжпартійної дискусії, виховання політичної культури своїх 

однопартійців, постійних передплатників чи спонтанних читачів. 

Допоміжним джерелом для розуміння історії створення (заснування, 

реєстрації) сучасних партій в Україні, їхніх програмних засад, мети 

діяльності, організаційної структури тощо можуть бути інформаційно-

довідкові видання: тритомник «Політичні партії України» (Київ, 2005) [243], 

довідник «Політичні партії в Україні» (Київ, 2005) [242], енциклопедичний 

словник «Політичні партії» (Львів, 2005) Ю. Шведи [346], програмові 
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документи «Багатопартійна Українська держава на початку ХХ століття [8], 

колективна монографія «Нариси з історії українського державотворення» 

[94]. 

Важливе значення має і новий Закон України «Про місцеві вибори» 

(прийнятий 14 липня 2015 р., із змінами, внесеними у 2016–2018 рр.), 

зокрема розділи VII «Інформаційне забезпечення виборів» та VIIІ 

«Передвиборна агітація», в яких роз’яснюються основні засади 

інформаційного забезпечення виборів, участі в цьому процесі засобів масової 

інформації та інформаційних агентств, особливості поширення інформації 

про результати опитування громадської думки, пов’язаної з виборами, 

проведення публічних заходів з метою агітації тощо. Тут чітко акцентовано 

увагу на засадах «об’єктивності, неупередженості та збалансованості»  при 

висвітленні виборчого процесу в ЗМІ всіх форм власності, застосуванні 

різних жанрів – інтерв’ю, дискусій, дебатів, інформаційних повідомлень, а 

також у програмах новин і поточних подій [131].    

Слід наголосити й на факті публічного доступу до електронної бази 

даних «Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності», де можна 

перевірити, наскільки легальним є вихід у світ того чи іншого партійного 

органу (газети, журналу, бюлетеню, вісника тощо). 

До того ж Державний реєстр дає можливість довідатися про засновників 

того чи іншого друкованого ЗМІ (реєстрація і перереєстрація преси 

здійснювалася в Україні від 1993 р.), тип видання (газета, журнал, бюлетень, 

вісник), сферу розповсюдження (загальноукраїнське, реґіональне чи місцеве 

видання), мову видання, місце й дату реєстрації. 

Зауважимо, що не всі партійні видання коректно подають вихідні дані, 

не завжди зазначають відомості про реєстрацію (свідоцтво, що має серію і 

номер, дату реєстрації чи перереєстрації). До того ж не всі «вісники» чи 

«органи такої-то партії» взагалі реєструються як друковані засоби масової 

інформації України. Особливо це відбувається у передвиборчих процесах, під 
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час агітації за конкретну політичну партію чи її лідера й активістів. Тож 

подібні видання, що мають всі атрибути газетного видання, можна вважати 

нелегальними. Це не поодинокі факти в інформаційній площині України 

сьогодення. 

 

1.2. Формування джерел як об’єкта дослідження  

Значну допомогу в роботі над дисертацією, зокрема на першому етапі 

збирання матеріалу, вивчення фактів із історії партійної преси, а згодом 

перевірки й уточнення даних, мали загальні покажчики газет і журналів, що 

видавалися в Російській імперії [17; 22; 23; 139; 231; 232; 233; 234; 278], в 

Західній Україні в складі Австро-Угорської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. 

[48; 56; 119; 263; 264; 265], а також в УРСР чи СРСР [235; 236; 237] або 

мають універсальний характер, як: українська преса в Україні та світі, 

українська преса періоду УНР чи ЗУНР [251; 312; 313; 314; 315; 337]. 

Важливою ланкою залишаються також бібліографічні покажчики, що 

фіксують наявність газет і журналів певного періоду чи типу (наприклад, 

газети іноземними мовами) у різних бібліотеках України та Росії (НБУВ, 

ХДНБ, ЦНБ ХНУ; РДБ, РНБ) [49; 50; 51; 52; 53; 54; 122; 231; 318]. 

Списки, каталоги та історико-бібліографічні дослідження, пов’язані з 

процесом становлення і розвитку періодичних видань у різних губерніях 

Східної України, зокрема Катеринославській, Полтавській, Подільській, 

Волинській, Таврійській, Харківській, м. Києві, Запорізькому краї та інших 

регіонах допомогли сформувати, а згодом і перевірити перелік партійних 

видань, що став об’єктом аналізу. 

Використано й такі дослідження, як списки друкованих засобів масової 

інформації СРСР та УРСР, а також каталоги Книжкової палати України про 

надходження газет і журналів до її фондів (2003–2006 рр.).  

Зібрані таким чином факти з історії появи та розвитку партійної преси 

було покладено в основу покажчика, що згодом був поділений на чотири 

частини, відповідно до найменш описаних у тематичній бібліографії періодів 



56 
 
функціонування зазначеного сегмента багатопартійної періодики на 

українських землях (1890–1919, 20–30-ті рр. ХХ ст. в Західній Україні, 1989–

1990, 1991–2017) [80, с. 195–267]. 

Перевірка даних, визначення конкретної вихідної інформації про окремі 

видання, пошук іншомовної періодики тощо відбувалися безпосередньо в 

бібліотеках України (Київ, Одеса, Харків), частково Росії (Москва, Санкт-

Петербург). І якщо довідковий матеріал про газети й журнали ХІХ – початку 

ХХ ст. (до 1917) можна знайти в бібліографічних довідниках, то з 

наступними роками й десятиліттями доводилося працювати, покладаючись 

здебільшого на паперові карткові каталоги бібліотек. 

Електронні каталоги газет і журналів ХІХ–ХХ ст. нині наявні не в усіх 

бібліотеках. У цьому напрямку інтенсивно працюють співробітники РНБ, де є  

доступною он-лайн інформація про газети до 1917 р. включно, журнали (ХІХ 

– початку ХХ ст., від 90-х рр. ХХ ст.), іншомовні газети й журнали, що 

зберігаються у фонді «Россіка» (наприклад, відділ національних літератур 

може запропонувати лише карткові каталоги; відділ літератури країн Азії та 

Африки розпочав у 2011 р. роботу над електронним каталогом газет, що 

видавалися розмовною єврейською мовою (ідиш)). Ці відомості постійно 

змінюються відповідно до темпів сканування паперових каталогів чи 

створення нової електронної бази даних періодичних, серіальних та 

книжкових видань. 

Друковані каталоги наявних у бібліотеках газет і журналів ХІХ – початку 

ХХ ст. підготовлені працівниками Харківської державної наукової бібліотеки 

ім. В. Короленка та Одеської національної наукової бібліотеки, але, на жаль, 

такі «путівники» містять чимало помилок і неточностей, у них немає шифрів 

видань, деякі газети і журнали зберігаються в різних відділах, тому знайти 

певні видання буває надзвичайно складно. 

У сфері бібліографічних відомостей про газети й журнали після 1917 р. 

теж склалася не найкраща ситуація. Ще кілька років тому електронних 

каталогів газет і журналів кінця ХІХ – початку ХХ ст. практично не було в 
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усіх бібліотеках, а друкована інформація не завжди доступна. Нині ця 

ситуація досить швидко змінюється. Скажімо, працівники відділу 

пресознавства НБУВ не тільки відкрили доступ до електронних каталогів 

газет (від найдавніших до сучасних), а й видали кілька покажчиків періодики, 

що наявна у фондах бібліотеки, об’єднавши розрізнені колекції кількох  

відділів.   

Ще раніше (з кінця 70-х рр.) працівники газетного фонду ЦНБ АН УРСР 

(нині — НБУВ) випустили в світ покажчики преси за кілька періодів: 1917–

1920 рр., 1921–1925 рр. і 1926–1929 рр. [49; 50; 51; 52; 134], де подано 

відомості про газети, зокрема й партійні, що видавалися в Україні цього часу. 

Саме на підставі опрацювання вищеназваних друкованих (частково — 

електронних) каталогів, списків і путівників, історико-бібліографічних 

нарисів і покажчиків, а також безпосереднього перегляду журналів і деяких 

газет, які стали об’єктом цього дослідження, було складено покажчик 

партійних періодичних видань. 

Особливо ускладнена нині робота з періодичними друкованими 

джерелами доби Української незалежності. Ще в 90-х рр. ХХ ст. сумлінні 

видавці надсилали хоча б окремі номери до бібліотек. Зокрема значний 

перелік газет цього часу можна знайти в газетному відділі НБУВ.  

Впровадження нового законодавчого підґрунтя у сфері діяльності 

друкованих періодичних видань («Про інформацію», «Про рекламу», «Про 

державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів» тощо) створило нові юридичні умови діяльності редакторів, 

видавців, співробітників преси в мас-медійному та інформаційному 

контекстах. Так, Закон України «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні» (1992, із подальшими змінами й уточненнями) в деяких 

статтях визначив поняття про суб’єктів діяльності друкованих ЗМІ (стаття 7), 

підстави, умови та процедуру здійснення державної реєстрації (статті 11–14). 

Зокрема в цьому документі зазначено, що державній реєстрації підлягають 
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всі друковані ЗМІ, що видаються на території України, незалежно від сфери 

розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення. 

На практиці ситуація інша. Під час вивчення періодичних видань 

останніх 20 років, виданих в Україні, знайдено кілька десятків газет і 

журналів, що не зафіксовані в Державному реєстрі друкованих ЗМІ та 

інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності — вони не 

зазначають серію, номер і дату свідоцтва про реєстрацію, як цього вимагає 

закон. 

Існують інші приклади — десятки чи й сотні газет, бюлетенів, вісників, 

дайджестів партійного спрямування вносяться до загального Державного 

реєстру друкованих ЗМІ, але у світ не з’являється жодний. 

В час активного впровадження цифрових технологій на початку ХХІ ст. 

до цього процесу долучаються засоби масової інформації, створюючи 

інтерактивні сайти, електронні версії, архіви. Щоправда, не всі редакції готові 

запроваджувати нові технології, пропонувати альтернативні варіанти, 

зберігати цифрові архіви. Ця модернізація, з іншого боку, стосується й 

бібліотек, що поступово знаходять можливості для впровадження нових 

здобутків. 

Електронні каталоги, оцифровані періодичні видання здатні зберегти на 

тривалий час цінну й оригінальну інформацію, що, крім технічних пристроїв, 

не вимагає великих приміщень і громіздких книжкових сховищ. Таким 

прогресивним шляхом нині рухаються чимало бібліотек світу, вагомі 

результати в цьому напрямі демонструє РНБ у Санкт-Петербурзі, певні 

спроби здійснені НБУВ у Києві. 

Під час дослідження партійної преси кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 

доводилося користуватися, як уже було зазначено, різними методами: і 

традиційними, і новітніми, інформацію з довідників перевіряти в 

електронних і паперових каталогах, користуватися оригіналами періодичних 

видань, оцифрованими копіями та мікрофільмами (РНБ), фотокопіями (Музей 

книги у РДБ). 
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Деякі видання (здебільшого початку ХХ ст.) у різних бібліотеках не 

видавалися з огляду на «незадовільний стан», «штабелювання», були 

відкладені для реставрації. Частина періодики (незалежно від того звідки 

бралася інформація — із друкованого довідника бібліотеки чи карткового й 

електронного каталогу) не була знайдена («не встановлено», «немає на 

місці», «немає з … такого-то року»). 

Брак чітких показників партійних друкованих ЗМІ на початку ХХІ ст., 

неможливість знайти всі без винятку газети й журнали в найбільших 

бібліотеках України, недотримання державних стандартів  видання 

зазначеної преси часто не сприяли визначенню об’єктивних параметрів 

типології, контенту, функціонального призначення. 

Сукупність періодичних видань, що зберігаються в бібліотеках, та 

зібраних самостійно, покладено в основу двох бібліографічних покажчиків, 

що увійшли до монографії «Преса політичних партій України (кінець ХІХ – 

початок ХХ ст.): від витоків до сьогодення» [80, с. 195–269]. 

З огляду на значну часову дистанцію в основу першого покажчика 

партійної періодики 1890–1919 рр. покладено чимало історико-

бібліографічних матеріалів, що увійшли в «Список скорочень» на початку. У 

тому разі, якщо конкретне видання не знайдене в бібліотеці, зазначалось 

певне джерело, де зафіксовано вихідні дані про це видання. Такими 

джерелами були дослідження Є. Ахмадуліна, В. Габора, А. Животка,  

М. Галушко, Л. Ільїнського, М. Мартинюка, М. Романюка, Н. Яблоновської 

та ін. 

Інформація про періодичне видання в покажчику 1890–1919 рр. 

наводиться у такій послідовності: 

1) назва; 

2) підзаголовок (якщо він був); 

3) періодичність виходу (якщо це зазначено); 

4) місце / місця виходу у світ видання; рік видання, дата першого та 

останнього номера (випуску, тому, числа, книжки тощо — якщо це відомо). 
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За браком дати виходу у світ зазначалось — без дати (б. д.), без номера —     

б. н. (особливо тоді, коли це були одноденні газети чи випуски, тоді 

найчастіше подавалася дата); 

5) редактор, редактор-видавець або видавець (якщо їхні прізвища та 

ініціали відомі); 

6) додатки (якщо вони були — газети, журнали, книжки, брошури, 

листівки); 

7)  примітки (зміна назви, місця видання, періодичності, засновників; 

спосіб друку (наприклад, літографічне видання); наявність надзаголовка та 

його текст; мова видання тощо). 

8) гасло / гасла (як правило, більшість партій подавали свої гасла в 

надзаголовках). 

Зазвичай, основна інформація (заголовок, підзаголовок, періодичність, 

прізвища редактора, редактора-видавця, видавця, назви додатків подаються 

мовою оригіналу. 

Для іншомовних видань найчастіше подавалася назва в оригіналі  (крім 

єврейських, грецьких і кримськотатарських видань), а також в українській 

транслітерації та перекладі українською мовою. 

Нерідко періодика з назвами тих мов, що мають відмінне від кирилиці та 

латиниці написання (грецька, ідиш, кримськотатарська), подавалася так, як 

зазначено в каталозі або бібліографічному джерелі. Для єврейської преси, як 

правило, використовувалася латиниця, але траплялося й використання 

кирилиці. Поки що бібліотеки тут не дійшли однозначності. 

В основу покажчика партійної періодики 1991–2017 рр. покладено дещо 

інший принцип, ніж у попередніх списках. Передусім це  відповідність 

вимогам Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні», де у статті 32 передбачені головні пункти, що становлять вихідні 

дані кожного друкованого ЗМІ. Тому цей покажчик ґрунтується на тих 

відомостях, що є обов’язковими і найчастіше зазначаються: 

1) назва; 
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2) засновник / співзасновник; 

3) видавець (якщо зазначено); 

4) редактор / головний редактор; 

5) місце виходу у світ, дата, порядковий номер; 

У цей перелік не внесено: індекс передплатного видання, серію, номер і 

дату видачі свідоцтва про державну реєстрацію (за браком реєстрації 

зазначався цей факт), а також адреси редакції, видавця, друкарні; в ширшому 

(рукописному, робочому) варіанті покажчика всі необхідні дані 

враховувалися. 

За аналогією з попередніми покажчиками також зазначено (за наявності) 

підзаголовок, періодичність, додатки. 

Основним джерелом, за яким перевірялася «легальність» 

функціонування того чи іншого видання партійного призначення, був 

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних 

агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (електронна база Міністерства 

юстиції України). Враховувалися також каталоги й річні зведені дані 

Книжкової палати України.  

Слід визнати, що не всі засновники й редакції скрупульозно звіряють 

свою діяльність за відповідними нормативно-правовими актами в галузі 

засобів масової інформації: не всі наявні й розповсюджувані в Україні 

періодичні видання зареєстровані чи перереєстровані (наприклад, при зміні 

засновника), не всі необхідні вихідні дані зазначаються. 

До покажчика партійної преси 1991–2017 рр. запропоновано список 

скорочень, що найчастіше стосуються засновників і видавців (у Державному 

реєстрі можуть позначатися абревіатурами). Деякі з них загальноприйняті, 

наприклад, ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю (дехто вказує 

ТзОВ), ПП (приватне підприємство), ГО (громадська організація). Через 

відсутність оригінального примірника зареєстрованого періодичного видання 

не завжди вдавалося з’ясувати місце виходу у світ (у такому разі зазначено — 



62 
 
б. м. (без місця); якщо невідома дата виходу у світ (першого чи наступних 

номерів / випусків), то зазнається рік реєстрації ЗМІ. 

Більшість партійних періодичних видань, якщо вони були наявні в 

бібліотеках, переглянуто особисто, це уможливило подекуди відновити ті 

вихідні дані, що не були зазначені в попередніх бібліографічних списках чи 

покажчиках; уточнити деякі відомості тощо. 

Таким чином, до «Списку партійних періодичних видань на території 

України (1890–1919 рр.)» увійшло 67 українськомовних видань, 11 — 

двомовних (із них 9 виходили українською і російською мовами, 2 — 

російською і чеською); 218 — російськомовних, 12 — іншомовних 

(польською, німецькою, румунською, єврейською (ідиш), 

кримськотатарською, чеською мовами). Загалом — 316 партійних газет і 

журналів. 

Покажчик «Список партійних періодичних видань на території Західної 

України (20–30-ті рр. ХХ ст.)» налічує 36 позицій. Здебільшого видання були 

українськомовні (31 видання; деяка преса Закарпаття  використовувала 

русинську говірку), 5 партійних органів у Мукачеві та Ужгороді друкувались 

угорською та чеською мовами. Частина цих видань відсутня в бібліотеках 

України (існують лише джерела, що опосередковано вказують на ймовірне 

існування того чи іншого часопису), зокрема у фондах НБУВ наявні лише 

окремі номери.  

До «Списку партійної преси України «періоду перебудови та гласності» 

(1989–1990) увійшло 131 періодичне видання, що видавалися не як офіційні 

видання КПРС чи КПУ, а новоствореними партіями і політичними рухами 

(Народний рух України за перебудову, Ліберально-демократична партія 

України, Соціал-демократична партія України, Українська народно-

демократична партія, Українська республіканська партія, Українська 

християнсько-демократична партія). Цей перелік створено за наявності газет, 

вісників, дайджестів, бюлетенів у фондах газетного відділу НБУВ. 
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Подібна специфіка простежується і під час складання «Списку партійної 

преси України доби незалежності» (1991–2017). Тобто до покажчика (додаток 

Д у монографії) увійшли лише ті періодичні видання, що містяться у фондах 

газетного відділу НБУВ, входять до його карткових та електронних каталогів. 

Зважаючи на неконтрольованість ситуації з отриманням обов’язкового 

примірника  видань, спорадичність надсилання окремих номерів газет до 

НБУВ, розрізненість  річних підшивок (часто вони формуються не за 

окремим виданням, що мало б надсилатися до фондів регулярно, а за 

підбіркою різних назв газет), до «Списку партійної преси України доби 

незалежності» внесено видання за окремими роками: 1998 (114 назв), 2000 

(149 назв), 2012 (66 назв) роки. 

Помітно, що з 2012 р. кількісні показники партійної періодики у фондах 

НБУВ зменшуються, тому останні чотири роки були об’єднані: за 2014–2017 

рр. наявні лише 95 газет. Ще одна особливість цього часу — однотипність 

назв партійної періодики, що видається однією партією в різних реґіонах. 

Так, за 2014–2017 рр. зафіксовано 7 газет ВО «Батьківщина» з такою ж 

назвою (Вінниця, Дніпропетровськ, Луцьк, Запоріжжя, Мелітополь і 

Бердянськ Запорізької області); 16 газет, у назві яких використано слово 

«Самопоміч» (ПП «Об’єднання «Самопоміч») або як компонент загальної 

назви (Вінниця, Київ, Херсон, Кіровоград, Львів, Харків, Конотоп Сумської 

області, Бровари і Бородянка Київської області та ін.); 12 газет мали назву 

«Солідарність. Блок Петра Порошенка» (Чернівці, Київ, Вінниця, Житомир, 

Хмельницький, Бородянка Київської області, Сєверодонецьк Луганської 

області та ін.). У деяких останніх виданнях наявний також реґіональний 

компонент: Буковина, Черкащина, Вінниччина, Бородянщина, 

Святошинський район тощо. 

Слід зазначити, що й досі дослідникам-гуманітаріям доводиться 

здебільшого «без підказок» шукати необхідні матеріали серед тисячі й навіть 

мільйонів пропозицій, що не завжди збігаються з безпосередніми науковими 
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інтересами. Особливо повільно просувається справа оцифрування колекцій 

періодики, пов’язаної з розвитком історії української журналістики у світі. 

Нині Світова цифрова бібліотека (World Digital Library) стала 

реальністю, об’єднуючи майже 100 країн, які дбають про міжнародне та 

міжкультурне взаєморозуміння, поширення цифрових технологій і 

впровадження їх задля урізноманітнення культурно-духовного змісту в 

Інтернеті [272]. 

Партнерами Світової цифрової бібліотеки є кілька українських установ, 

зокрема Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (НБУВ), 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого (НБУ ім. Ярослава 

Мудрого, далі — НБУ), Львівська національна наукова бібліотека  

ім. В. Стефаника (ЛННБ), Наукова бібліотека національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (НБ НУ «КМА») та ін., які додали до 

скарбниці культурної спадщини оцифровані копії раритетних видань. 

Хоча у науковій сфері функціонує неусталена система термінів 

(«цифрова бібліотека», «електронна бібліотека», «мережева…», 

«онлайнова…» тощо), все ж є спроба дати певні визначення. 

Так, на бібліотечному сайті Київського університету імені Бориса 

Грінченка цифрова бібліотека розглядається як інтегрована інформаційна 

система, що передбачає необмежений термін зберігання величезної кількості 

документів, переведених в електронну форму, має високу інтегрованість 

інформаційного змісту з інструментами високошвидкісного пошуку [335]. 

Здебільшого до питань створення інтегрованих інформаційних систем 

звертаються сьогодні бібліотекознавці, ширше — фахівці в галузі соціальних 

комунікацій та інформаційних технологій, які здійснюють практичні 

завдання втілення в реальність комплексного проекту — створення 

глобального інформаційного простору, заповнюючи його також важливими 

матеріалами історичної ваги (Д. Андреєв, О. Захарова, Г. Ковальчук,                  

А. Кочеткова, К. Лобузіна, В. Резніченко, Т. Ярошенко та ін.). 
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Зокрема, О. Рибачок розглядає міжнародні та національні стратегії, 

відомчі й реґіональні ініціативи різних країн у сфері оцифрування, онлайн 

доступу і цифрового збереження культурної спадщини [258]. Доктор наук із 

соціальних комунікацій К. Лобузіна обґрунтовує принципи формування 

сховища знань бібліотеки, подає засади системно-інтегрованих технологій 

опрацювання бібліотечних інформаційних ресурсів [180]. 

В Інституті інформаційних технологій НБУВ нещодавно побачила світ 

монографія І. Лобузіна «Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення 

та управління життєвим циклом колекцій», де розглядається широке коло 

питань, пов’язаних із реалізацією бібліотечних цифрових проектів, 

оцифруванням історико-культурного та наукового надбання, організацією 

бібліотечних цифрових технологічних комплексів [218]. 

Науковий підхід дозволяє співробітникам НБУВ і деяких інших 

бібліотек України (передусім Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ЦНБ ХНУ, 

НБ НУ «КМА» та ін.) подавати інформацію про е-бібліотеки у світі, 

створювати тематичні інтернет-навігатори, поповнювати електронний 

репозиторій, постійно оновлювати й пропонувати дистанційним читачам 

цифрові ресурси історико-культурних фондів. 

У статті вченої Н. Сидоренко зроблено спробу з’ясувати можливості 

електронного фонду періодики в українських і зарубіжних бібліотеках, 

акцентуючи увагу на українській пресі ХІХ – початку ХХ ст. [276]. У цій же 

публікації згадано сайт архівної преси марксистського спрямування, 

англомовна «Енциклопедія антиревізіонізму», деякі інші ресурси, що 

допомагають дослідникам усього світу охопити об’єкти розвідок 

дистанційно. 

Пошук первинної інформації відбувався за допомогою електронних баз 

даних у кілька етапів, зокрема було відстежено бібліотеки та архіви, де 

існують оцифровані колекції періодики (як об’єкти історико-культурної 

спадщини); за допомогою ключових словосполучень партійна преса / 
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партийная пресса / party periodicals (party periodicals online) виявлено окремі 

видання, що відповідають цим критеріям. Серед знайдених медіа було 

виокремлено українську (українськомовну) пресу партійного спрямування. 

Завершальний етап — опис та аналіз української партійної періодики, що 

виходила в Україні та у світі, а також узагальнення даних. 

Серед джерел, які найлегше виявити за ключовими словосполученнями, 

— англомовні ресурси; газета «Suffragist» (1913–1920) як орган Національної 

жіночої партії (США), міжнародний аналітичний журнал «Party Politics» 

(видається з 1995), перелік британських медіа лівого крила (газети, журнали, 

веб-сайти), а також «Енциклопедія антиревізіонізму». Останній сайт дає 

змогу простежити список комуністичних медіа США, Канади, Великої 

Британії, Норвегії, Австралії, Ірландії; прочитати окремі номери таких газет і 

журналів, як: «American Mass Line», «Bolshevik», «Communist», «Proletariat», 

«Literature and Ideology», «The Marxist», «October», «Revolution» та ін. [358]. 

Подібні ідеологічні орієнтири має оцифрована партійна періодика на 

сайті марксистського інтернет-архіву, де перевага надається американським і 

британським виданням («The Class Struggle», «Fight», «The Fighting Worker», 

«Proletarian Revolution», «Labour Review» тощо); наявні також португальські, 

бразильські, російські та інші джерела [358]. 

Окремо в «Списку періодики» подано короткі довідки про різні газети й 

журнали марксистського спрямування; зокрема згадується російська преса: 

«Искра», «Заря», «Земля и воля», «Единство», «Колокол», «Революционная 

Россия» та ін. [358]. На цьому тлі дивною є згадка про львівський журнал 

«Shlyakhi / Шляхи» (1913–1914), який видавав Український студентський 

союз. На сайті зазначено: «націоналістична течія». 

Послідовниками попередніх цифрових та енциклопедичних даних он-

лайн є електронна бібліотека Prometheus Research Library, німецько-

англійський сайт про марксизм і поширення його ідей Reds-Die Roten, 

ресурсний центр із вивчення міжнародного троцькістського руху The Trotsky 

Encyclopedia, а також світовий соціалістичний сайт (wsws.org) із російською 
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сторінкою «Искра-Research» («Россия и марксизм в ХХ веке») [362]. Такі 

джерела про діяльність визначних партій у різні періоди трапляються на 

багатьох електронних сторінках. 

Наприклад, Британська бібліотека не може запропонувати електронних 

колекцій партійної періодики минулих століть, але існує понад 20 доступних 

спеціалізованих каталогів, зокрема Microform Research Collections, де 

повідомляється про можливість отримання  різних унікальних документів 

(від середньовічних рукописів до оригінальних творів Чарльза Діккенса, 

музичних записів композиторів Ф. Шуберта і М. Глінки тощо); тут 

зберігаються архіви Комуністичної партії СРСР і радянської держави, 

британська радикальна періодика, зокрема марксистська, а також матеріали 

про діяльність лейбористської партії та її преса [356]. У цифрових колекціях 

подано архів британської періодики, починаючи з 1700 р., — це понад 21 

мільйон сторінок, до того ж щотижня додаються десятки тисяч нових 

сторінок. 

В Україні бібліотеки наукового й національного статусу не завжди 

можуть запропонувати широкий спектр оцифрованих колекцій періодики; 

фактично цей напрям має перспективи і з кожним роком набуває розвитку в 

різних книгосховищах. Так, НБУВ може надати дистанційним читачам 19 

оцифрованих газет і стільки ж журналів (зокрема, «Діло», «Буковина», 

«Киевлянин», «Громадська думка», «Рада» та ін.); серед них вирізняється 

офіційний орган Української партії соціалістів-федералістів «Нова рада» 

(Київ, 1917–1919) за редакцією А. Ніковського та С. Єфремова. 

Фактично доступними стали всі номери, які наявні в бібліотеці 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (пілотний 

проект оцифрування рідкісних видань зі своїх фондів) пропонує чотири 

журнали та одну газету («Українська хата», «Всесвіт», «Вояцька слава», 

«Киевские епархиальные ведомости», «Аркан»). На сайті ЛННБ є можливість 

ознайомитися з науковими ресурсами у відкритому доступі: Світова цифрова 

бібліотека (WGL), Europeana, Diasporiana, електронними архівами різних 
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інституцій України; архівом найстарішої у світі українськомовної газети 

«Свобода» (23 тисячі номерів за 1893–2012), американської газети «The 

Ukrainian Weekly» тощо. 

Музей книжки Наукової бібліотеки Одеського національного 

університету імені І. Мечникова (Library of rarebook) має цифрові копії в 

розділах «Стародруки», «Шевченкіана», «Іменні колекції», «Періодика» 

(загалом 1311 одиниць, зокрема такі газети, як «Одесские новости», 

«Одесский листок», «Южное обозрение» та ін.). Електронний архів 

українського визвольного руху (http://avr.org.ua/) у колекції періодики 

пропонує видання для пластового юнацтва та молоді («Молоде життя», «На 

сліді», «Вогні», «Пластун», «Дорога»). 

За міжнародним рейтингом Ranking WEB of Repositories 

університетський репозитарій eKhNUIR ЦНБ ХНУ посідає 6 місце в Україні 

(605 — у світі) [121]. Окремо функціонує архів рідкісних видань і рукописів 

для науки та освіти eScriptorium, де можна знайти оцифровані інкунабули, 

палеотипи, іноземні стародруки, колекції «Харківський університет», 

«Перша столиця», а також «Харківські періодичні видання» (2375 одиниць). 

Серед останніх — перші видання в Східній Україні («Харьковский 

Демокрит», «Украинский вестник», «Украинский домовод»), богословсько-

філософський журнал «Вера и разум», сатиричне видання «Гаврило», 

універсальний ілюстрований журнал «Всесвіт», численні місячники — 

«Друкар», «Друг детей», «Експериментальна медицина», «Молодняк», «Нова 

книга» та ін. 

Як бачимо, серед запропонованих ресурсів поодиноко трапляються 

партійні видання. Винятком стала Наукова бібліотека Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. До 170-річчя від дня 

народження видатного діяча тут підготували електронну колекцію, що 

містить оцифровані матеріали з фонду рідкісних видань зазначеної установи, 

а також інші тексти й електронні бібліографічні ресурси. Це 55 об’єктів, 

серед яких українська збірка, а згодом — «часопись «Громада» з женевської 

http://avr.org.ua/
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печатні «Громада» (1878, 1881), впорядкована М. Драгомановим; кілька його 

праць — «Віра в громадські справи» (Коломия, накладом редакції 

«Хлібороба», 1892), «Швейцарська республіка» (Львів, накладом редакції 

«Громадського голосу», 1899), «Листи на Наддніпрянську Україну» (Партія 

українських соціалістів-революціонерів, 1915) та ін. [214]. 

Завдяки візуалізації тепер є можливість перегорнути сторінки доволі 

рідкісних видань, що з’явились у світ за сприяння окремих українських 

партій чи їхніх органів, а також статей і спогадів, що відкривають політичне 

обличчя М. Драгоманова та його соратників. 

Рух щодо залучення громадськості до історико-культурних надбань, до 

яких належить і газетно-журнальна періодика, збірники та альманахи, задіяв 

приватних осіб й деякі освітні установи. Ідея створення цифрової «старої 

бібліотеки» належить історику-музеєзнавцеві С. Крамаренку. Він понад три 

десятиліття збирає колекцію старих газет і журналів, що дозволило йому 

сформувати  періодику за окремими рубриками: «Час і ми», «Час і новини», 

«Газети і журнали 1880-х – 1900-х рр. Російська імперія і не тільки», «Перша 

світова війна», «Космічні газети СРСР», «Прекрасна стать на сторінках 

радянських видань» тощо. Історик уважає: «Сьогодні світ став іншим — 

інформацію не потримаєш у руках, монітор — це не газетні шпальти. Й тому 

стара газета набагато цінніша, взявши її до рук — Ви берете в руки «той 

час»!» [296]. Девізом цього сайта стали слова: «Потрапити в минуле тепер 

може кожний!». 

Що ж стосується партійної преси, то здебільшого «стара бібліотека» 

пропонує віртуальним читачам окремі статті чи сторінки з таких харківських 

радянських газет, як «Пролетар» (1929), «Вісти» (1920), «Харьковский 

рабочий» (1934), «Красное знамя» (від 1944 і до 1968), «Соціалістична 

Харківщина» (з 1934) і т.п., які в часи СРСР мали відповідну ідеологічну 

стратегію і вели комуністичну агітацію та пропаганду. 

Серед особливо насичених колекцій варто зазначити «Діаспоріану» 

(diasporiana.org.ua), ініційовану професором Класичного приватного 
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університету (м. Запоріжжя) О. Богуславським (нині лише періодика 

становить майже 7 тисяч одиниць, а ще існують розділи «Україніка», 

«Історія», «Ідеологія», «Літературознавство», «Мистецтво», «Мемуари», 

«Дитяча література» тощо). Більшість періодики відповідає призначенню — 

«зберегти інтелектуальну спадщину української еміграції», й так подати ті 

інформаційні продукти, що створювалися і видавалися українцями, 

національними громадами чи українознавцями за кордоном [357]. 

Останніми роками початкову колекцію доповнили цифрові копії, що вже 

створили і продовжують над ними працювати інші установи: Католицький 

університет у Любліні (Biblioteka Cyfrowa KUL), Воєводська і міська 

публічна бібліотека в Жешуві (Podkarpatska Biblioteka Cyfrowa), Народна 

бібліотека Чеської Республіки (Narodni Knihovna ČR, Cramerius NK), 

Українська інформаційна служба архіву ОУН в Лондоні (Велика Британія) та 

ін. 

Саме в цій колекції зібрано основні еміграційні видання українських 

партій: УПСР, Української революційно-демократичної партії (УРДП), 

УСДРП, Української радикально-демократичної партії (УРДП), Української 

соціалістично-радикальної партії (УСРП), Селянської партії, а також 

націоналістичного (ОУН), гетьманського (Український союз хліборобів-

державників, Союз українських монархістів-державників, Українська 

гетьманська організація) та інших об’єднань. 

Досить широко подано видання УПСР: орган Закордонної та Волинсько-

галицьких організацій УПСР. «Боротьба» (Прага, 1921–1922), неперіодичне 

видання «Борітеся — поборете!» (Відень 1921–1922), бюлетень «Вартовий» 

(Прага, 1926–1927), «Вістник УПСР» (Прага, 1931), центральний орган 

«Трудова Україна» (Прага, 1932–1939) і т.д. Тут друкуються матеріали        

М. Грушевського, П. Богацького, М. Шаповала, висвітлюється життя 

українського робітництва в європейських країнах, обстоюються ідеали 

«трудової України» та значення селянства для майбутньої державності. 
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Соціалістичні ідеї активно пропагувалися на сторінках української 

еміграційної преси у 20–30-х рр. ХХ ст. Так, на шпальтах видань «Наш стяг» 

(Відень, 1921), «Передз’їздівський бюлетень марксівської групи при 

Соціалістичній громаді ім. Драгоманова в Празі, Соціалістичній громаді ім. 

Драгоманова у Відні, Студентського союзу Галичини» (Прага, 1922), «Голос 

соціаліста» (Прага, 1926), «Независимость» (Прага, 1926), «Соціал-демократ» 

(Подєбради, 1938) висвітлювалися «положення наукового соціалізму», 

обговорювалися проблеми соціальної демократії, обґрунтовувалися основні 

позиції та завдання — «виборення державної незалежності України». 

З утворенням у 1946 р. у Німеччині УРДП (в основному з емігрантів 

підрадянської України) активізувалася її видавнича діяльність. В електронній 

бібліотеці «Діаспоріана» УРДП представлена такими органами преси, як: 

«Українські вісті» (Новий Ульм, 1948), «Ми ще повернемось!» (Новий Ульм, 

1958), квартальник «Наші позиції» (з 1948). На сторінках останнього видання 

опубліковано статті «Москва, Маросєйка» Ю. Шереха (Шевельова), «Кіно як 

засіб пропаганди в СРСР» В. Бендера, «Яка «психологічна війна»?»                 

Б. Осадчука (1954. Ч. 2). Зміст першого числа «Наших позицій» (1948) 

становив витяг із доповіді Генерального секретаря партії на другому з’їзді 

УРДП «До питання про ідейно-політичне обличчя нашої партії». І. Багряний 

як політичний лідер виявив у виступі свій публіцистичний талант. 

Доводячи необхідність стати «сильною, досконально зорганізованою і 

здисциплінованою партією», літератор наголошував: «Хто ж ми? А звідси — 

наше місце серед усіх політичних сил світу, звідси всі наші «за» і «проти»; 

слід «знайти шлях до авангарду української нації», «поставивши 

революційним девізом її прагнення і устремління», «здійснити реставрацію 

відповідно до революційної доцільності». Як висновок: «виростаємо з ґрунту 

сьогоднішньої української дійсности і стоїмо там обома ногами» (1948. Ч. 1. 

С. 3, 28, 29). 

Через десять років цей же політичний діяч узагальнював «шлях 

боротьби» і найближчі завдання. Він стверджував: «Ми прийшли як 
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закономірність, як неминучість в український політичний світ. Ми не 

вигадана доктринерами й комбінаторами знічев’я політична партія — ми 

витвір самого життя, нас породила сама дійсність, боротьба» (1955. Ч. 1.      

С. 10). 

Безкомпромісну боротьбу за незалежність України відстоювали й органи 

націоналістичної думки [детальніше див.: 73]. В електронній бібліотеці є 

також видання «Борітеся — поборете!» (використано традиційне гасло 

УПСР) із віршами В. Симоненка, Л. Полтави, статтями «Еміграція рятує 

особовість України», «Нищівним акція Москви — безкомпромісову 

боротьбу» та ін. (1967. Ч. 3). На сайті «Діаспоріана» не залишилися без уваги 

гетьманські видання, газети й журнали консервативної думки, що виходили 

на європейському й американському континентах, були органами 

Українського гетьманського руху, Союзу гетьманців-державників, Союзу 

українських монархістів-державників, Українського союзу хліборобів-

державників («Гетьманський голос», «Державницька думка», «Для України», 

«На відсіч», «Плуг та Меч», «Світанок», «Хліборобська Україна»). 

Таким чином, оцифровані джерела відкривають для дослідників нові 

перспективи наукових тем, аналітичної діяльності, спостережень і знахідок. 

У цьому можуть допомогти електронні ресурси, оцифрування рідкісних і 

поодиноких українських періодичних видань. 

 

1.3. Методи наукового аналізу 

Однією з найважливіших процедур наукового дослідження 

небезпідставно вважається вибір та обґрунтування методів дослідження. Від 

їхнього вмотивування та поєднання, визначення ефективного алгоритму 

застосування доцільних наукових прийомів для вирішення поставлених 

завдань залежить аргументованість висновків, валідність результатів. 

Вагома роль у будь-якому дослідженні відводиться загальнонауковим 

методам: аналізу, синтезу, узагальненню, індукції, дедукції, аналогії та 
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класифікації, що повною мірою залучаються і до розвідок у галузі соціальних 

комунікацій.  

Вони допомагають простежити логіку формування об’єкта дослідження 

— партійної преси, з усіх періодичних видань того чи іншого періоду вибрати 

(за істотними ознаками партійної преси, визначення і характеристики якої 

подано у вступній частині дисертації) лише ті видання, що відповідають 

певним критеріям.  

Слід акцентувати увагу також на узагальненні, яке професор О. Холод 

розглядає як метод, що «передбачає прийом мислення, у результаті якого 

встановлюються загальні властивості й ознаки об’єктів. Операція 

узагальнення здійснюється як перехід від часткового поняття або думки до 

загального поняття або думки» [331, с. 103]. 

Класифікація преси, що видавалася на території України від кінця ХІХ 

до початку ХХІ ст., визначення її належності до конкретної групи – партійної 

періодики, дала підстави для формування бібліографічних списків кількох 

періодів (додатки А, Б, В, Д) [80, с. 195–269]. Саме вони відповідають об’єкту 

дисертації. 

Український учений Ю. Сурмін зазначає, що класифікація є одним із 

найпоширеніших методів наукового пізнання; вона має на увазі «розподіл 

предметів якого-небудь роду на взаємопов’язані класи згідно з 

найістотнішими ознаками, що властиві предметам цього роду і які 

відрізняють їх від предметів інших родів, до того ж кожний клас посідає в 

отриманій системі певне постійне місце і, в свою чергу, ділиться на підкласи» 

[300, с. 167–168]. 

Отож метод класифікації дозволив не тільки виділити основні ознаки 

партійної преси (як «клас»), а й визначити її внутрішню типологічну 

структуру («підклас»). 

Наприклад, у періоді 1890–1919 рр. можна виділити такі основні 

типологічні групи партійної преси: за періодичністю (щоденні, виходять двічі 

на тиждень, тричі на тиждень, тижневі, двічі на місяць, місячники, 
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неперіодичні), за аудиторним принципом (масові, робітничі, селянські, 

солдатські, молодіжні, виборчі), за наявністю дозволу / свідоцтва 

друкованого періодичного видання (легальні, нелегальні) тощо. 

Цей останній пункт важливий і для сучасної партійної преси, адже не всі 

газети, вісники, бюлетені, що з’являються в світ у період виборчої агітації, 

мають свідоцтва про реєстрацію (інколи зазначають, що тип друкованого 

видання – листівка).  

Принцип класифікації застосовано і щодо сучасної партійної періодики 

(1991–2017), зокрема за періодичністю (двічі на тиждень, тижневик, 

декадник, двічі на місяць, місячник); призначенням видання (громадсько-

політичне / суспільно-політичне / загальнополітичне, інформаційне / 

інформаційно-аналітичне), сферою розповсюдження (всеукраїнська, 

регіональна / крайова, обласна, міська, районна).  

На жаль, на початку ХХІ ст. не вся партійна періодика підлягає строгим 

принципам класифікації, виділенню споріднених ознак. Це пояснюється і 

неперіодичністю виходу в світ деяких видань, і недотриманням правил 

подання точних вихідних даних (у деяких партійних виданнях немає таких 

важливих елементів, як: рік, точна дата чи номер, періодичність, місце виходу 

тощо), повідомлення про свідоцтво про реєстрацію.  

Перевірка наявності останнього документа, що визначає легальність того 

чи іншого періодичного видання, у Державному реєстрі друкованих засобів 

масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної 

діяльності, не завжди дає позитивні результати. Тому здебільшого партійні 

видання періоду української незалежності можна класифікувати лише за 

належністю до конкретних партій, призначенням, сферою розповсюдження  

та їхньою легальністю / нелегальністю. 

Як окрему групу партійної преси в наш час можна розглядати видання, 

створені політичними партіями «під вибори», що дають можливість 

просувати партійного лідера чи кількох партійних кандидатів на тих чи інших 
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виборах. Часто такі видання не реєструють, хоча називають їх «газетами», 

«вісниками», «бюлетенями», випускають у світ одним чи кількома номерами. 

Доктор філологічних наук, професор В. Різун і кандидат технічних наук 

Т. Скотникова в навчальному посібнику «Методологія наукових досліджень у 

журналістикознавстві» наголошують на думці про те, що класифікація видань 

є першим етапом моделювання ЗМІ [261, с. 22 ], тож основні характеристики 

певного типу видань можна покласти в основу своєрідної  інформаційної 

моделі [261, с. 24]. 

Отже, для типу видань, що представляють партійну пресу, 

проаналізовані ключові характеристики структурного та змістового 

наповнення. У першу чергу це рубрики («З життя партії», «Партійне життя», 

«Хроніка», «Останні вісті», «Робітниче життя», «Професійне життя», «Листи 

в редакцію» та ін.), жанри (передові статті, звіти, хроніка, дискусії, критичні 

публікації (серед яких фейлетони), бібліографія, нерідко — художні твори, 

некрологи, оголошення чи оповістки). 

Змістове наповнення визначається насамперед партійною тематикою, 

пропагандистськими матеріалами, агітаційними публікаціями напередодні 

виборів. 

Скрупульозний аналіз та синтез цілісного предмета (партійна преса як 

сегмент загального інформаційного простору в межах територій, що 

етнографічно чи за сучасними державними кордонами становлять Україну), 

використання історичних методів — конкретно-історичного та діахронного 

— сприяли структуруванню об’єкта дослідження за окремими періодами, що 

відображають процеси формування та розвиток суто українських партій 

(РУП, УСДРП, УПСР, УПСФ, КПУ та ін.), загальнодержавних чи 

республіканських (скажімо, РСДРП, РКП(б), КПРС, КП(б)У, КПУ) чи партій 

національних меншин (єврейські партії — Бунд, По’алей-Ціон, «Ідиш 

фолкспартей»; Польське соціалістичне об’єднання, Чехословацька партія 

соціалістів та ін.). 
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Таких періодів було визначено чотири: 1) 1890–1916 рр. (від перших 

партійних видань РУП на Галичині до формування двох окремих держав УНР 

і ЗУНР); 2) 1917–1918 рр. (від національного відродження, зростання 

партійного сегмента української преси до переважання більшовицьких 

партійних періодичних видань); 3) 1919–1991 рр. («розпорошення» 

українських територій, втрата самостійності, «комунізація» усіх сфер життя). 

Окремим ресурсом виділено періодику політичних рухів і нових партій часу 

«перебудови й гласності» — 1989–1991 рр.; 4) з 1991 р., коли було 

проголошено незалежність України. 

Значна методологічна місія виконується в подібних дослідженнях при 

залученні бібліографічно-описового методу, розрахованого не тільки на 

пошук та визначення конкретної бібліографічної інформації (завдяки 

паперовим та електронним каталогам різних бібліотек України і Росії, 

бібліографічним та анотованим покажчикам, спискам, довідникам, 

енциклопедіям, електронним довідковим ресурсам). Опис партійної преси 

виконано за певними відомостями, що дають можливість класифікувати 

газету чи журнал як партійну пресу [80, с. 195, 247]. Ці  дані було 

використано в монографії безпосередньо при формуванні списку партійних 

періодичних видань (Додатки А, Б, В, Д). 

Метод моніторингу використовувався у дисертації з двох позицій: 

тематичний (для визначення публікацій в аналізованих партійних виданнях, 

що відображають діяльність конкретної партії чи партій, її програмні засади, 

хроніку подій всередині партії чи між партіями (дискусія, обговорення, звіт 

про конференції, мітинги тощо) і персональний (пошук публікацій, що 

належать конкретним публіцистам, або ті, де згадуються їхні імена; підбір 

матеріалів, що відображають життя і діяльність партійного лідера, його 

імідж). 

Перший вид моніторингу необхідний був передусім для з’ясування 

проблемно-тематичних аспектів партійних видань певного періоду (до уваги 
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бралися рубрики, ключові проблеми, події, що фіксувалися на шпальтах 

аналізованої преси). 

Другий вид моніторингу знадобився під час характеристики публікацій 

провідних авторів партійної преси (І. Франка, М. Павлика, В. Винниченка,    

С. Петлюри, Є. Касяненка, М. Шаповала, М. Порша, В. Садовського,  

Д. Ісаєвича, Г. Михайличенка, Б. Мартоса, В. Елланського, М. Авдієнка та ін., 

чиї імена або псевдоніми нерідко трапляються на сторінках видань).  

У дисертації також використано припущення про той чи інший 

криптонім або псевдонім, що могли належати активному кореспонденту 

певного видання. Йдеться про тих публіцистів, чиї «прибрані імена» не 

зафіксовані в існуючих життєписах або не включені до авторитетного 

«Словника українських псевдонімів» О. Дея [101]. Це стосується такого 

партійного діяча УПСР, члена ЦК КП(б)У, як В. Елланський  (псевдонім 

Проноза Мрійник зафіксовано в газеті «Боротьба», а О. Дей подає це 

авторське ім’я лише в харківській збірці «Червоний вінок» 1919). 

Із авторською публіцистикою, що друкувалась на сторінках партійної 

преси, частково пов'язаний і біографічний метод, який допомагає 

реставрувати певні епізоди життєдіяльності партійних діячів і журналістів, 

чиї імена є сьогодні маловідомими чи взагалі невідомими. Скажімо, В. Різун і 

Т. Скотникова пишуть, що цей метод застосовується «для вивчення життя 

окремої особистості, стану й функціонування певних соціальних груп…» 

[262, с. 51].  

Наприклад, серед редакторів газет «Коммунар» і «Киевский коммунист 

=Київський комуніст» (В. Алгасов та А. Бубнов) зазначено у вихідних даних 

ще Ларика. Як з’ясувалося, це псевдонім Є. Касяненка, активного 

громадсько-політичного діяча й журналіста, члена кількох українських 

партій. Отже, важливо було встановити не лише особистість із справжнім 

ім’ям, а й відтворити конкретні епізоди з біографії, що пов’язані з участю в 

партійній роботі, керівництві пресою, публікації матеріалів у газетах. Чимало 

імен редакторів (співредакторів, членів редколегії), авторів періодичних 
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видань додатково перевірялись у довідниках, енциклопедіях та інших 

джерелах (А. Степаненко, І. Мазепа, Л. Ганкевич, Д. Ерде, М. Равич-

Черкаський, В. Алгасов, А. Бубнов, М. Лебедєв, П. Абрамович, О. Річицький, 

С. Гопнер, М. Порш, М. Битинський, С. Чарнецький, В. Садовський,              

Д. Ісаєвич, І. Романченко, С. Петлюра, Г. Михайличенко та ін.). Ця робота 

ускладнювалася, якщо в пресі використовувалися лише псевдоніми (Артем, 

Ларик, Тіберій Горобець, Ол. Досвітній, В. Блакитний, Наддніпрянець, 

Лівобережний, Сурик, Д. Ерде, Simon та ін.).        

Метод персонального моніторингу та математичного реєстрування 

сприяв кількісним підрахункам та узагальненню основних характеристик 

щодо презентації лідера сучасних партій в Україні (2014–2017):                       

П. Порошенка, В. Тягнибока, В. Кличка та ін. (розділ 4). 

Кількісний моніторинг, що було використано під час побудови діаграм і 

графіків (додатки А, Б, В), уможливив виділити в бібліографуванні партійних 

видань різних періодів їхні ключові показники: рейтинги партій, що мали 

найбільшу кількість видань; відсоткове співвідношення мов, якими 

видавалася партійна преса; визначення міст і реґіонів, де виходила у світ 

періодика зазначеного сегмента тощо. 

Визначення кількісних показників партійної преси в той чи інший період 

відбувалося завдяки математичним методам. Зокрема реєструванню — 

визначення загальної кількості партійних видань (фактичний матеріал, 

покладений в основу бібліографованих списків) та ранжуванню — 

визначення послідовності переліку партійної періодики в зазначених списках: 

від українськомовних видань до двомовних (українською і російською), далі 

— російськомовних, наприкінці — іншомовних. 

Метод ранжування був ефективним і під час формування додатків А, Б, 

В до дисертаційного дослідження, де простежувалися чіткі показники за 

визначеними категоріями. 

У деяких підрозділах дисертаційного дослідження використано метод 

контент-аналізу. Особливості цього методу досліджують та описують сучасні 
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українські журналістикознавці (В. Різун, Т. Скотникова, В. Іванов,                  

Н. Костенко, О. Холод та ін.), називаючи його «найпридатнішим 

інструментарієм» для аналізу змісту писемних творів [261, с. 33], 

наголошуючи на необхідності при визначенні статистичної (квантативної) 

семантики та отримання «об’єктивного кількісного аналізу змісту 

комунікації» [261, с. 34]. 

У монографії «Досвід контент-аналізу» Н. Костенко та В. Іванова 

послідовно розглядаються поняття «масова комунікація», методологічні 

умови дослідження її змісту (насамперед – використання методу контент-

аналізу), дискурс цінностей та символів у масовій комунікації, а також 

методика та концептуальна схема аналізу партійної преси у виборчих 

кампаніях та формування цінностей в цих умовах [143].  

Важливим є формулювання вченими основних правил проведення 

контент-аналізу при вивченні явищ комунікацій: «Процедура контент-аналізу 

складається із точно визначених дій, котрим без будь-яких змін підлягають 

усі об’єкти даного дослідження… Одиниці спостереження мають бути 

ясними і недвозначними з тим, щоб не допускати тлумачення їх 

кодувальниками і звести до мінімуму вплив суб’єктивних думок 

кодувальників на процес обробки… Інтерпретація результатів дослідження 

повинна охоплювати всі здобуті дані, висновки мають спиратись не на якусь 

частину результатів, а враховувати їх всі без винятку» [143, с. 69]. 

Суть цього методу доступно визначили білоруські дослідники в 

навчальному посібнику «Методологія і методи дослідження комунікації» 

(Мінськ, 2016). Зокрема зазначено, що це «метод якісно-кількісного вивчення 

змісту повідомлень з метою отримання достовірної інформації про соціальну 

реальність» [187, с. 117]. 

Н. Єфімова у «Практикумі з контент-аналізу» (Мінськ, 2015) наголошує 

на важливості дотримання процедури контент-аналізу та вибору одиниць 

аналізу й одиниць підрахунку. У дослідженні повідомлень ЗМІ учена радить 

звертати увагу на три типи досі стійких і популярних одиниць аналізу: 
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1) слово (імена громадських діячів, інститутів, назви країн, економічні 

процеси, ідеології тощо); 

2) судження — як «завершена думка, логічний ланцюг, в якому 

знаходиться центральна ідея»; 

3) тема як предмет висвітлення чи предмет обговорення (економіка, 

політика, культура тощо) [123, с. 29]. 

Метод контент-аналізу в дисертаційній роботі використовувався кілька 

разів. Скажімо, для пошуку первинної інформації – оцифрованих колекцій 

партійної періодики, зокрема й української, аналізувалися електронні бази 

даних у кілька етапів, виявлялися бібліотеки та архіви (в Україні та світі), де 

наявний зазначений сегмент преси. Було використано ключові 

словосполучення партійна преса / партийная пресса / party periodicals (party 

periodicals online, що дозволили знайти окремі видання чи групу партійних 

видань (наприклад, однієї партії), які відповідають цим критеріям. Серед 

знайдених медіа було виокремлено українську (українськомовну) пресу 

партійного спрямування.  

Подібним чином метод контент-аналіз було залучено для визначення 

найпоширеніших жанрів у партійних виданнях різного часу: обрано по 

одному номеру газет різних періодів («Народ» за 1895, «Слово» за 1907, 

«Нова громада» за 1917, «Нова Рада» за 1918, «Радянська Україна» за 1977, 

«Досвітні огні» за 1989, «Свобода» за 2016), а також різних територій 

(Коломия, Львів, Харків, Київ). У підсумку підрахунки були такими: 

найчастіше друкуються в партійній пресі інформаційні повідомлення 

(замітка, хроніка, телеграми тощо) – у середньому понад 10 в кожному 

випуску; статті (приблизно 2 щономера), кореспонденції (приблизно 2), 

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 трапляються не в усіх 

виданнях.  
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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. 

 Водночас акцентувалася увага в четвертому розділі на ключових 

(домінантних) словах і 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»).  

Для дослідження партійних періодичних видань кінця ХІХ – початку 

ХХІ ст. в Україні використано й міждисциплінарний (мультидисциплінарний) 

підхід, що дає змогу залучати дослідження, здійснені вченими у різних 

галузях науки. Для нашої дисертації важливі насамперед історичні та 

політологічні знання, які дають змогу формувати загальну пізнавальну 

структуру (створення політичних партій на території України в той чи інший 

період, їхні програмові засади, особливості розвитку, роз’єднання чи 

об’єднання з іншими політичними силами й групами, вплив політичних 

лідерів на формування стратегічних засад партійної діяльності та визначення 

виборчих пріоритетів тощо). 

Підґрунтям у цьому напрямі стали вже зазначені праці з галузі 

історичних (Т. Бевз, В. Головченко, О. Любовець, В. Солдатенко, Г. Рудий,  
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О. Коляструк, О. Реєнт та ін.) та політичних наук (Ю. Шведа, Л. Шкляр,          

С. Грабовський, В. Журавський, В. Куртяк, Ю. Шайгородський, Л. Маркитан 

та ін.), що дають розуміння української багатопартійності, участі партій у 

процесах державотворення, формування виборчих блоків, підтримання 

іміджу політичного лідера, визначення «повчального досвіду вітчизняної 

історії» [223], що розкриває грані діяльності партій у «громадському житті 

України модерної доби». 

Міждисциплінарні досягнення використано і під час дослідження 

публіцистичних та художніх виступів І. Франка, М. Павлика, Лесі Українки, 

М. Грушевського, П. Христюка, М. Шаповала (М. Сріблянського),  

І. Стешенка, С. Черкасенка (П. Стаха), В. Елланського (В. Еллана-

Блакитного) та ін. на шпальтах партійної преси кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Дотичними до цієї розвідки можна вважати й деякі праці з царини філології 

та філософії, що стосуються передусім творчості провідних співробітників 

партійної преси, що виходила у світ під гаслами РУП, УСДРП, УПСР, УПСФ, 

УКП, «боротьбистів» різного спрямування. 

Наукового характеру дослідженню надає і використання 

соціальнокомунікаційного підходу до вивчення партійної преси на всіх 

етапах її становлення і розвитку. Як наголосив доктор філологічних наук     

О. Холод, саме директору Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка В. Різуну належать «положення 

потенційної теорії соціальних комунікацій» [332, с. 253].  

Важливим є визначення соціальнокомунікаційного підходу як 

методологічного підходу до вивчення явищ, процесів, функцій соціальних 

комунікацій, що передусім означає, на думку професора В. Різуна, «фіксацію 

досліджуваного об’єкта у природній для нього системі суспільних координат 

(зв'язок із соціальною групою, фахом, віком, освітою, переконаннями, вірою 

тощо)» [259]. 

Мас-медіа повсякчас орієнтовані на певну аудиторію, хоча не завжди 

мають зворотний зв’язок, вивчають потреби своїх реципієнтів, відгукуються 
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на реалії своїх споживачів. Львівська дослідниця О. Макарчук спробувала 

показати «зворотний зв'язок у стратегії медіа» на прикладі журналу 

радикальної партії «Народ» (1890–1895). Зокрема вона звертає увагу на 

рубрику «Переписка редакції», де обговорювалися важливі для редакції та її 

аудиторії питання, подавалися відповіді, в кілька рядків пояснювалися 

завдання для дописувачів чи відмова в публікації. Використовуючи сучасні 

поняття, авторка наголошує: «…Медіадіалог  відбувався не тільки по лінії 

«редакція – читач», але й «читач – редакція – читач» [190, с. 409]. 

Варто також подумати над дещо патетичними висновками до статті        

О. Макарчук: «Досвід органу РУРП часопису «Народ» … заслуговує на 

пильну увагу. Окремі прийоми, як-от: полеміка з конкуруючими виданнями з 

одночасною апеляцією до думки читача, – заслуговують на увагу навіть 

сучасних гуру менеджменту видавничої діяльності» [190, с. 409]. 

Хоча з відстані 100 і більше років складно підтвердити реальні чинники 

впливу партійної періодики на маси, ефективність агітаційної підготовчої 

роботи до виборів різних рівнів, але зростання кількості членів тієї чи іншої 

партії, збільшення тиражів такої преси, перемога партій на тих чи інших 

виборах опосередковано могли свідчити про успішність партійної комунікації 

на сторінках преси.  

Партійна преса як одна із активних ланок соціальних комунікацій 

(водночас досліджуваний об’єкт) завжди перебувала у «системі суспільних 

координат», орієнтувалася не тільки на загал однопартійців і передплатників, 

а й постійно прагнула розширити свою аудиторію, залучити нових 

однодумців як можливу силу для здійснення суспільних перетворень. У 

цьому очевидний соціальнокомунікаційний потенціал партійної преси 

загалом. 
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Висновки до розділу 1  

Аналіз наявних сьогодні джерел, пов’язаних із історією створення та 

функціонування партійної преси на території  України від початку ХХ ст. й 

до сьогодення (історико-бібліографічні покажчики, нариси й етюди; вивчення 

окремих періодичних видань до 1917 р. у контексті історії національної 

преси; опис та аналіз ЗМІ радянського часу (видання 20–80-х рр. ХХ ст.); 

праці про сучасну партійну пресу, зокрема періоду незалежності України), 

дають змогу констатувати існування певних важливих досліджень у цій 

галузі. 

Це насамперед навчальні підручники і посібники, окремі монографії з 

історії української журналістики і видавничої справи Ю. Бідзілі,                     

О. Богуславського, Л. Василик, В. Владимирова, А. Животка, Ю. Колісника, 

С. Костя, І. Крупського, І. Михайлина, О. Мукомели, Н. Сидоренко,               

Л. Сніцарчук, Н. Яблоновської та ін., а також історико-бібліографічні 

дослідження, списки та покажчики преси окремих реґіонів України чи 

типологічного призначення (А. Волобуєвої, В. Габора, Н. Сидоренко,             

О. Сидоренка, М. Романюка, Г. Рудого, Т. Хітрової, О. Хоменка,                      

Б. Чернякова, О. Школьної), що дають змогу виокремити факти з історії 

створення окремих видань, простежити їх вихідні дані та наявність у 

бібліотеках України і близького зарубіжжя. 

Переглянуті покажчики преси, що видавалася на території України, а 

також друковані каталоги газет і журналів провідних бібліотек України 

(НБУВ, ХДНБ, ОННБ, ЛННБ), безпосередня робота з електронними 

каталогами та іншими електронними ресурсами цих бібліотек, ознайомлення 

з багатьма журнальними, газетними і навіть книжковими виданнями  

допомогли створити покажчик партійної преси на території України часових 

проміжків: 1890–1919 рр., 1989–1990 рр., 1991–2017 рр. (додатки А, В, Д), а 

також партійних періодичних видань на території Західної України 20–30-х 

рр. ХХ ст. (додаток Б), що вміщені в авторській монографії «Преса 
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політичних партій України (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): від витоків до 

сьогодення» [79, с. 195–269]. 

Серед основних методів дослідження варто зазначити: аналіз офіційних 

документів (відповідні Закони України, державний реєстр політичних партій, 

державний реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів 

інформаційної діяльності); моніторинг партійних видань, що містяться у 

фондах газетного відділу НБУВ; компаративні дослідження матеріалів 

поточних мас-медіа (преси, сайтів політичних партій тощо), що дають змогу 

реставрувати певні фактичні джерела для подальших досліджень партійної 

преси як сегмента загальної системи засобів масової комунікації в Україні на 

сучасному етапі. 

Завдяки конкретно-історичному методу було розглянуто умови 

становлення та подальшого функціонування партійної періодики на 

українських землях від початку ХХ до початку ХХІ ст.; діахронний метод 

допоміг дослідити систему визначеного сегмента преси чи окремих її 

одиниць (газет, журналів, бюлетенів, вісників і т. д.) у процесі історичного 

розвитку, визначити спільне й відмінне в типологічній картині ЗМІ, виявити 

традиції і перспективи. 

Бібліографічно-описовий метод дав змогу зібрати дані та оформити 

бібліографічні покажчики партійної періодики на території України за трьома 

основними періодами її розвитку (1890–1919, 1989–1990, 1991–2017); метод 

моніторингу допоміг розробити допоміжні покажчики (географічний, 

хронологічний, за мовою публікацій тощо). Графічний метод використано 

для унаочнення даних, внесених у покажчики преси, зокрема презентації 

кількісних даних щодо реґіонів і міст видання партійної періодики; років із 

найбільшою кількістю такої преси; співвідношення видань, що видавалися 

українською, російською та іншими мовами тощо (додатки Б, В і Д). 

Загалом до цих списків партійної періодики від 1890 до 2017 р. увійшло 

907 періодичних видань, що зберігаються в різних бібліотеках України та 

Росії або зафіксовані в певних джерелах. Саме ця преса становить основний 
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об’єкт дослідження. Не вся ця кількість партійної преси була  

проаналізована, зважаючи на відсутність у фондах, інші причини, пов’язані зі 

збереженням та обслуговуванням («не знайдено», «списано», «втрачено», 

«штабельовано», «перебуває в черзі на відновлення палітурки» тощо), але 

майже 80 % періодики було переглянуто й залучено в дослідженні. 

Проаналізувавши історико-бібліографічні нариси, списки та покажчики 

газет і журналів (періодики, що видавалася в Російській імперії, в Західній 

Україні, в окремих губерніях Східної України, у Радянській Україні), 

автореферати дисертацій, збірники документів, монографії та статті, 

присвячені досліджуваній тематиці, варто констатувати: історія української 

журналістики, пов’язана з партійною пресою, у різні історичні періоди 

залишається недостатньо вивченою і потребує нових дослідницьких сил. 

Досі ще не завершено процес бібліографування української періодики 

ХІХ–ХХ ст. (це стосується в першу чергу Наддніпрянської України, але й 

преса Західної України, українська періодика в усьому світі потребують 

уваги дослідників, які б зафіксували основні відомості її створення та 

функціонування), тому не існує завершеної в кількісному та якісному 

відношеннях картини партійної преси. До того ж частина видань зберігається 

у бібліотеках Росії (передусім це ті газети й журнали, що видавалися на 

територіях, які входили до складу Російської імперії), інших держав світу 

(Польща, Чехія, Італія, Франція, Велика Британія, США, Канада, Бразилія та 

ін.), іноді серед рідкісних примірників, що значно ускладнює доступ і 

вивчення таких часописів. Але такі обставини створюють 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 й 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 
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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 країни. 

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 є 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 партійній пресі України. 
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РОЗДІЛ 2 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ  

ПАРТІЙНОЇ ПЕРІОДИКИ В УКРАЇНІ  

кінця ХІХ – початку ХХ ст. (1890–1918) 

 

2.1. Передумови створення українських партій та заснування їхніх 

органів політичної дискусії в Західній Україні 

Історія розвитку української політичної думки, створення та 

функціонування партій, заснування їхніх періодичних видань неодноразово 

знаходили відображення в науковій літературі — найчастіше історичного та 

політологічного змісту. Не обминула цього питання й історія української 

журналістики. Зокрема в працях монографічного й навчального характеру   

А. Животка, С. Костя, І. Крупського, І. Михайлина, О. Мукомели,                  

М. Нечиталюка, М. Романюка, Н. Сидоренко, Л. Сніцарчук та ін. висвітлено 

окремі епізоди становлення партійних осередків українських демократів — 

спочатку в Західній, а потім і в Східній Україні. 

Авторитетним джерелом у цьому контексті, де описано основний 

контент партійної періодики на початковому етапі її виникнення, варто 

вважати кількатомне історико-бібліографічне дослідження «Українська преса 

в Україні та світі ХІХ–ХХ століття» [312; 313; 314; 315]. Тут зафіксовано 

кілька десятків видань — «пресової трибуни» для обговорення назрілих 

радикальних питань, що мали стати каталізатором громадського життя 

галичан, буковинців, українців із Наддніпрянщини. 

Як зазначає Л. Сніцарчук, «суттєво спричинилися до формування 

національно-політичної свідомості українства основні політичні сили — 

радикальні, соціал-демократичні, національні, москвофільські, що активно 

розвивали свою діяльність на галицьких теренах. Корпус громадсько-

політичної преси збагатився у досліджувані роки (1891–1905. — В. Г.) на 28 
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видань, більшість яких позиціонувалася в суспільстві як друковане опертя 

українських політичних партій та рухів» [283, с. 16]. 

Наприкінці 1890 р. започатковано Русько-Українську радикальну партію 

(згодом перейменована в Українську радикальну партію — УРП) на 

Галичині, що дала поштовх зародженню українського партійного руху, 

виробленню програм консолідації народу під партійними прапорами, а також 

увиразненню функцій агітації та пропаганди, що покладалися на партійну 

пресу. 

Значимими представниками цієї періодики стали «орган руско-

украінскоі радикальноі партіі1» «Народ» (Коломия, Львів, 1890–1895), 

«письмо політичне, літературне і наукове для руських селян і міщан» 

«Хлібороб»  (Львів, Коломия, 1891–1895), «газета для руського народу; 

радикальна політична часопись» «Громадський голос» (Львів, з 1895) та ін., 

що стояли на ґрунті УРП або ж були її безпосередніми органами. Під 

впливом українських радикальних ідей перебував і вісник літератури, історії 

і фольклору «Житє і слово» (Львів, 1894–1897), фактично редагований            

І. Франком (офіційно — О. Франко).  

Про умови створення Русько-української радикальної партії, як першої 

народної партії, український дослідник зі США М. Стахів писав, що вона 

була «в модерний спосіб організованою», «опертою на повній упорядкованій 

програмі політичній, соціально-економічній і культурній», була масовою в 

прагненні «добитися національно-державного і соціального визволення 

українського народу» [298, с. 34]. 

Цю позицію зазначають також сучасні українські політологи, зважаючи 

на певні передбачені партійною програмою заходи, спрямовані на 

«забезпечення рівноправності і вільного поступу українського народу в усіх 

галузях життя», впровадження загального та рівного виборчого права, 

1 Тут і далі цитати подаються так, як зазначено в оригіналі, без змін у 
правописі чи пунктуації. 
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створення «окремої політичної території з українських частин Галичини та 

Буковини» [317, с. 80]. 

Від початку діяльності УРП на українських землях постало питання про 

створення партійних органів; ними стали видання «Народ» і «Хлібороб», які 

редагували І. Франко, М. Павлик, І. Герасимович, С. Данилович та інші 

прихильники ідей «оборони наших бідних хліборобів», «справедливості й 

добра простого народу». 

З поточним життям читачів ознайомлювали матеріали (хроніка, 

повідомлення, телеграми, листи) в рубриках  «Дрібні вісти», «Вісти з краю і 

світа», «З ради державної», «Сейм краєвий», «Справи просвітні»; 

друкувалися белетристика, критика й бібліографія, дописи та кореспонденції 

про соціально-політичні та культурно-духовні справи. 

На сторінках журналу «Народ», скажімо, опубліковано чимало 

інформаційних заміток  у рубриках «Політика краєва і загранична» та 

«Справи суспільно-економічні», «Дрібніщі вісти» та «Політично-суспільні 

вісти»; опозиційні та критичні матеріали вміщено в розділах «Полеміка й 

дописі», «Політичні нотатки» тощо. Авторитетності публікаціям надавали 

імена вже відомих на той час у Галичині письменників, публіцистів, 

громадських діячів, серед яких М. Драгоманов, І. Франко, М. Павлик,            

В. Будзиновський, М. Ганкевич, Н. Кобринська, Леся Українка та ін. 

Прикрий факт, але досі І. Франко як редактор, публіцист, політик, 

полеміст вичерпно не поцінований в Україні, достатньо повно в науковому 

осмисленні не презентована його спадщина. Незважаючи на те, що праці 

літератора (художні, наукові, фольклорні, літературно-критичні, 

публіцистичні та ін.) вийшли під егідою Академії наук України в 50-ти томах 

(1976–1986), але дослідники не раз зазначали, що набуток митця й ученого 

вдвічі більший і заслуговує принаймні на 100 томів. 

Варто наголосити, що зібрання творів І. Франка з’явилось у радянську 

епоху, тому немало «ідеологічно не форматних» фактів, міркувань чи навіть 
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окремих публікацій Каменяра «не вписалися» в радянське потрактування 

національно-політичних поглядів видатного українця. 

Це стосується і багатьох статей, опублікованих у «Народі», «Хліборобі», 

«Житє і слові», «Громадському голосі», «Літературно-науковому віснику» та 

інших періодичних джерелах [112]. Скажімо, до 50-томного видання праць  

не увійшла полеміка «між своїми»: І. Франком і Лесею Українкою про 

завдання та рушійні сили радикального руху в Західній та Східній Україні 

(статті «З кінцем року», «З новим роком», «Не так тії вороги, як добрії 

люди», «Коли не по конях, так по оглоблях»). 

І це не випадковість, адже радянська історія по-своєму трактувала 

діяльність українських партій: спочатку діяльність УРП тлумачилась в 

академічному виданні творів І. Франка як така, що протистояла 

«українському буржуазному націоналізмові»; після розколу партії на початку 

ХХ ст., зазначено в коментарях до т. 45, вона «переродилась у буржуазно-

націоналістичну» [166, с. 534]. 

Уже в час незалежності України дослідники Каменяра спробували 

донести до читача «маловідомі, призабуті, а для багатьох невідомі» твори      

І. Франка. Зокрема до літературно-художнього видання «Мозаїка» 

(упорядники — З. Франко, М. Василенко) увійшли такі публікації, як: «З 

новим роком», «З кінцем року», «Коли не по конях, так по оглоблях», 

«Ukrainа irredenta» Ю. Бачинського, «Український і галицький радикалізм», 

«Соціалізм і соціал-демократизм», «Двоязичність і дволичність», більшість 

яких була надрукована на шпальтах журналу «Житє і слово» [325]. 

Досі на науково-публіцистичній ниві залишаються недооціненими й 

інші однодумці І. Франка — автори видань «Народ», «Хлібороб», 

«Громадський голос», «Радикал» та ін. Зокрема в «Народі» опубліковано 

статті  М. Драгоманова («Неполітична політика», «Листи на Наддніпрянську 

Україну», «Українська штунда й мудрагелі нашої хати», «Замітки і запити 

про руські справи», шість подач матеріалів «Чудацькі думки», «Австро-

руські спомини», «В справі Угорської Русі», «Для починаючих 
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фольклористів на Україні»), М. Павлика («На новім полі», «Слівце нашим 

протекторам», «Нова еволюція серед москвофілів», «Загальне голосованє в 

Галичині», «Соціял-демократична «нова ера»?», «Радикальна партія і свято 

першого мая», «Независимість?», «На чужім празнику») та інших радикалів. 

Активно виявив свій талант на публіцистичній ниві І. Франко, пишучи 

політичні статті й літературно-критичні огляди, кореспонденції, зарисовки, 

популярно-наукові статті («Альманах чи газета?», «Російські 

соціяльдемократи», «Політичний огляд», «Проєкти і здобутки», «З поля 

фольклору», «Етимологія і фонетика в южноруській літературі», «Віче 

коломийське», «В поті чола (образки з життя робучого люду)» та ін.). 

Своє зацікавлення радикальним часописом продемонструвала й Леся 

Українка, яка  надрукувала на шпальтах галицького журналу «Народ» 

(здебільшого під псевдонімом Н.С.Ж.) сатиричні вірші «Безпардонний» 

патріотизм» і «Пророчий сон патріота» (з посвятою редакторові 

«Буковини»), кілька подач «Волинських образків», рецензію «”Беседа”, 

часопись баптистів», цикл «Невільничі пісні» [див. детальніше: 82]. 

З публікацією «В справі жіночої петиції до ради державної» виступила 

діячка західноукраїнського жіночого руху Н. Кобринська.  Матеріали «Ще 

про справу жіночу» та «З життя львівської академічної молодіжі» 

запропонував до «Народу» М. Ганкевич. Здебільшого дискусійні статті писав 

В. Будзиновський («Не в пору Рутенство» — з продовженням), В. Охримович 

і Лев Турбацький  друкували огляди (відповідно — «Вражіння з Угорської 

Русі» та «Русини в Америці»). 

Серед інших публіцистів галицького радикального часопису слід 

зазначити таких авторів, як П. Вартовий (псевдонім Б. Грінченка), Д. Пирч,              

Мих. Андрійко (з Чернігова), Є. Левицький, А. Камінський, Г. Долинський та 

ін. Трапляються також псевдоніми: Радикал (про еміграцію в Бразилію), Л. 

(із Полтавщини, публікація «Релігійний дур на Україні»), L. S. («Допись із 

України») тощо. 
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Вагомою постаттю в українському радикальному русі був                       

М. Драгоманов. Його життєдіяльності присвячено кілька номерів у 1895 р.: 

два з них приурочені 30-літньому ювілеєві літературно-наукової та 

громадської праці українського діяча (№ 1/2, 3/4), а в останніх номерах        

(№ 12–17) друкувались некрологи, телеграми, відгуки з європейських видань, 

надгробні промови, посмертні пошанування, листування (М. Павлик і  

М. Драгоманов), аналіз окремих праць публіциста й політика. 

Виступаючи з нагоди ювілею М. Драгоманова, І. Франко наголосив на 

кількох важливих для української культури та історії пріоритетах: «Народ, 

що не шанує своїх великих людей, не вартий зватися освіченим народом…»; 

Драгоманов для своїх земляків «більше, як заслужений чоловік», адже в 

ньому шанували «друга, вчителя, провідника», він став «в великій пригоді 

нашому поколінню» (1895. № 1/2. С. 7). 

Особистими листами і друкованим словом впливав досвідчений 

публіцист на молоде українське покоління, він зазначав «інший, ширший світ 

поза тісними межами нашої Галичини», пояснював, «якої праці та якої 

любові чекає від нас наш народ…». Досить образно І. Франко показав 

діяльність українського політичного емігранта, наголошуючи, що його 

думки, «щораз запустивши корінь, не гинуть, а ростуть і кореняться чимраз 

далі; вони мов той квас, котрого крішка вкинена до тіста, будить в нім 

внутрішню працю, котра поти йде, поки все тісто не прокисне…» (1895.        

№ 1/2. С. 10). 

На ювілеї М. Драгоманова називали «українським радикалом з 

переконання», пояснюючи всі ті настанови й уроки, які він подавав 

насамперед галичанам. Дякуючи за привітання, літератор, у свою чергу, 

пояснював: Галичина, як і Полтавщина, — його «духова родина». 

Політик був удячний за «ґрунт і створення гурту»; «як чоловік партії», 

був радий за підтримку, бо «не зостався зовсім емігрантом безґрунтовним, і 

тілом, і духом». Найбільше М. Драгоманов дякував селянам радикальної 

партії, які «одчинили свою душу для передових європейських думок»; до 
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того ж публіцист вірив у «дуже велику силу радикального руху в Галичині, 

що прилучилась до всесвітнього поступового руху» (1895. № 3/4. С. 45). 

Та слідом за ювілейними привітаннями редакція «Народу» змушена 

було повідомити про сумну подію. Вже в червневому номері надруковано 

звістку про «невимовно страшний удар» для співробітників часопису, 

радикальної партії та всього «руско-украінського народу»: 20 червня              

(2 липня за новим стилем) 1895 р. відійшов у інші світи М. Драгоманов. 

На титульній сторінці журналу «Народ» зазначено: «Не стало того, хто 

збудив Русинів-Украінців до нового життя, у чиїх руках були усі нитки 

нового українського руху в Росії і Австро-Угорщині, хто тому рухови давав 

напрямок і товк, хто міцно підтримував єго і беріг від манівців — не стало 

керманича руско-украінського народу, єго розуму і совісти» (1895. № 12). 

На «спомин» «Громади», яку видавав М. Драгоманов у Женеві, вийшов 

у Коломиї за редакцією К. Трильовського однойменний «часопис для 

робучого народа» (1896–1897). 

Редакція коломийської «Громади», звертаючись до «робітників духу», 

які б допомогли своїми дописами,  наголошувала: «Кожде і найменше зерно 

— впаде на урожайну рілю і дасть сторичний плід»» (1896. Ч. 1); а якраз в 

річницю смерті великого українця підкреслювалася ідея: «Хай на його місце 

бодай сотка горячих завзятих робітників хоч і з меншим талантом стане!». 

Чимало публікацій на сторінках коломийської «Громади» присвячено 

діяльності соціал-демократичних партій у Європі (Австрія, Угорщина, 

Німеччина),  виборам і «руху виборчому» (звернення «Браття Виборці!», «По 

виборах»), звітам із крайового з’їзду Української радикальної партії тощо. 

Зокрема зазначалося, що з’їзд ухвалив ширити «Громадський голос» як 

партійний орган, а також рекомендував передплачувати «Громаду», «Житє і 

слово», «Хлопську бібліотеку», що не лишалися осторонь українського 

радикалізму. Тут також опубліковано поезію і прозу Т. Шевченка та І. 

Франка («Свинська конституція», «П’яниця»). 
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Українська радикальна партія в Галичині уважно ставилася до органів 

преси, неодноразово звучали заклики: «Не дайте упасти газетам, що стають в 

вашій обороні» (1896. Ч. 3), передавайте їх «від хати до хати і від громади до 

громади!»; тут згадано такі видання, крім уже зазначених: львівські 

польськомовні «Nowy Robotnik» і «Przyjaciel ludu». В одному з оглядів також 

важливою була констатація: «Радикальна партія в Коломийському повіті не 

спить, а працює кілько стає сил» (1897. Ч. 1). 

Редакція народної газети «Праця» (Чернівці, 1897) за редакцією              

В. Будзиновського  також наполегливо відстоювала «радикальний спосіб» 

суспільної діяльності. Основній читацькій аудиторії — «буковинським 

мужикам» — адресувалися художні твори І. Франка («Хлібороб», 

«Веснянка»),  О. Маковея («Оферма»), М. Конопніцької («Мужицька пісня»), 

В. Стефаника («Виводини з села», «У корчмі», «Сама самісінька», «Синя 

книжечка»; деякі подано під криптонімами С. і С…), С. Руданського («Згуба 

душі»), І. Бажанського («Розлука») та ін. Друкувались кореспонденції та 

статті: «Сила рільничого страйку», «Куда діваються наші гроші?», «Поміч 

для мужиків», «Екзекуції», «Зміна правительства», «Як пани багатіли», «І з 

нашої біди користають!», «В читальні», «Годі кричати, треба доказати!» 

тощо. 

Редакційний колектив чернівецької радикальної газети «Праця» в 

грудневому числі за 1897 р. повідомив про «сполучення» з народною газетою 

«Громадський голос» у Львові, де мали «писати і про буковинські справи». У 

передовій статті пояснювалося, що обидві газети «заступають справи 

мужиків в спосіб радикальний. Радикальний  є той спосіб, котрий добирає ся 

аж до кореня лиха, хоче єго вирвати з коренем так, щоби лихо не могло назад 

розрости ся, як дерево не підросте, коли єго з коренем з землі вирвеш» (1897. 

Ч. 17) . 

Таким чином відбувалася агітація, заклики «боронити свої справи в 

радикальний спосіб», записуватися до радикальної партії, читати радикальну 

пресу (її орган «Громадський голос»), вчитися «мужицької політики» 
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(«Маємо вже кілька повітів, де весь нарід записав ся до радикалів»). А для 

цього потрібна газета, «щоби могли між собою порозуміти ся всі ті, котрі 

належать до партії» (1897. Ч. 17). 

Названі радикальні часописи не були одинокими в Галичині й на 

Буковині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Функції політичного 

вихователя й партійного пропагандиста виконували й інші видання 

радикального спрямування в Західній Україні: «Хлібороб» (Львів, Коломия, 

1891–1895), «Громадський голос» (Львів, 1892–1939, із перервами), 

«Радикал» (Львів, 1895–1896), «Robitnyk» (Львів, 1897) та ін. 

До зазначених періодичних видань — як співробітник чи автор був 

причетний І. Франко. Його політична й публіцистична місія була вкрай 

важливою у львівському віснику «Житє і слово» (1894–1897; офіційно 

видавала Ольга Франко, за редакцію відповідав др. І. Франко), програма і 

назва якого були сформовані «під впливом» М. Драгоманова. Редакція не 

вважала за необхідне робити журнал «офіціальним органом» УРП, але 

декларувала часопис як «трибуну, доступну для всіх прихильників поступу 

народу». 

На сторінках журналу  «Житє і слово» надруковано чимало суспільно-

політичних, наукових, художніх, історико-літературних, етнографічних та 

інших публікацій, авторами яких були і галичани (І. Франко, М. Павлик,       

В. Щурат, В. Загайкевич, А. Чайківський), і наддніпрянці (М. Драгоманов,    

П. Грабовський, Леся Українка, С. Єфремов, А. Кримський,                            

М. Коцюбинський та ін.). 

Редакція вважала часопис трибуною на ґрунті УРП, визначала потреби 

«русько-української нації», відстоювала суспільно-політичні справи з огляду 

на самобутність, толерантність, окремішність українського народу. Коли на 

другий рік після виходу в світ журналу виникли фінансові проблеми 

(«значний дефіцит»), постало питання про припинення видання, в 

«Оповістці» все ж було наголошено: «… Конче потрібний є орган, котрий би 
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і серед інтелігенції ширив та піддержував незалежні, критичні погляди, 

бодрість духа, віру в наші сили народі… 

Всі відчувають потребу видання незалежного, політично-наукового, о 

ширшім закрою і поважнім тоні, котре би не вдаючи ся в щоденну агітацію 

політичну, пояснювало явища нашого політичного і суспільного життя з 

ширшого становища, видання, котре би злучувало європейські поступові ідеї 

з потребами русько-української нації, хлопської нації, видання стоячого на 

ґрунті програми русько-української радикальної партії» (1895. Кн. 6. С. 485–

486). 

Відповідно з цих позицій редакція подала огляд партійного органу УРП 

«Радикал», наголошуючи на основних політичних принципах: зорганізувати 

в «боєву політичну армію руський народ» («кляса мужицька»), поширювати 

політичний радикалізм, сповідувати в «публіцистичній роботі» соборні 

принципи («Галицькій Руси прийде ся помогти Украіні вибороти собі волю») 

та демократичні засади. 

Журнал «Житє і слово» відстоював і популяризував світові, зокрема 

європейські,  літературно-духовні та суспільно-політичні традиції. З цією 

метою тут надруковано твори Софокла, Фірдоусі, Е. Золя, В. Гюго,                 

Е. Ожешко, К. Рилєєва, М. Чернишевського; високу вартість мали й 

публікації українських авторів: І. Франка, Лесі Українки,О. Маковея, Одарки 

Романової, Б. Грінченка, Уляни Кравченко та ін. 

Читачі журналу мали нагоду ознайомитися зі статтями й 

кореспонденціями, нарисами й оглядами М. Драгоманова («Русини в Revue 

Brіtanique»), І. Франка («Поступ славістики на Віденськім університеті»),     

П. Грабовського (політичні портрети М. Чернишевського, Н. Сигиди,           

М. Михайлова), А. Чайківського («Причинок до історії руського народного 

театру»), Г. Стрипського («Угорські русини і словаки в Америці») та ін. 

Однією із найважливіших була суспільно-політична проблематика. До 

цієї тематики зверталися І. Франко («Соціалізм і соціал-демократизм», 

«Зміна системи», «Як я став «казенним радикалом», «Політичний огляд»),    



98 
 
В. Гнатюк («Угорська мізерія»), Р. Яросевич («Поляки і русини»), а також   

М. Павлик, І. Голубкевич, Homo та ін. Суттєві ідеї партійного та 

громадського виховання подано в історичних дослідженнях та 

опублікованому листуванні українських діячів (М. Драгоманов, М. Павлик,    

І. Франко). 

На сторінках періодики розгорнулися дискусії щодо призначення й мети 

партійної діяльності, розуміння «нової ери» та досвіду москвофільства,  

згуртування й цілеспрямування народних мас,. 

Ключовою постаттю тут виступав І. Франко, який полемізував із           

Ю. Бачинським (щодо положень праці «Ukraina irredenta»), Лесею Українкою 

(зазначені вище праці), С. Смаль-Стоцьким («Реалісти чи кар’єристи»), 

обстоюючи прояви національного почуття й свідомості, обґрунтовуючи 

особливості народного відродження, знаходження українського 

національного ідеалу тощо. 

Наголос на основних засадах радикального руху в Галичині зробив         

І. Франко у статті «З кінцем року». Він вважав радикалізм «прикладанням 

поступових думок до роботи серед народа», його організацією до боротьби за 

політичні ідеали свободи й справедливості [325, с. 227]. 

Варто наголосити на думці, висловленій професором С. Костем: 

«Західноукраїнська преса завжди була не лише дзеркалом життя, а й совістю 

і свідомістю народу. Вона була частиною його культури духовної і 

політичної» [169, с. 13]. 

На багатьох публікаціях, що друкувалися на сторінках радикальної 

преси в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., позначилося загальне 

спрямування — освідомлювати народ, щоб «радикалізм пустив коріння між 

народом», пробуджувати націю. «Духовним батьком» національно-

політичних трансформацій в Західній Україні був М. Драгоманов, з ідеями та 

задумами якого пов’язувалася і діяльність УРП, і редакційна політика 

партійних видань («Народ», «Хлібороб», «Радикальний голос», «Радикал», 

«Громада», «Праця» та ін.). 
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І все ж основним «двигуном» агітаційно-роз’яснювального руху, 

літературно-наукової діяльності в цьому аспекті, поширення значної частини 

«радикальної культури» був І. Франко — як публіцист, редактор, дослідник, 

письменник. У контексті творення нового «русько-українського публічного 

простору» (яким була і радикальна преса), як наголошував історик Я. Грицак, 

Каменяр здобув не лише символічний капітал «національного поета-генія-

пророка»; він став «символом динамічної модерної культури» [98, с. 439]. 

Слід визнати, що в історії української журналістики партійна преса та її 

творці — редактори, публіцисти, видавці, дописувачі, залишаються 

актуальним джерелом для пошуку нових імен, значущих ідей, гідних свого 

часу публікацій. Це стосується праць М. Драгоманова, І. Франка,                   

М. Павлика, М. Ганкевича, В. Гнатюка, В. Будзиновського та інших 

провідних авторів радикальної журналістики в Західній Україні. 

Серед українських публіцистів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Іван Франко «виступає не тільки Каменярем потужного художнього слова, а 

й пристрасним публіцистом, який мудро, пророче й національно свідомо 

синтезував історію та сучасність свого народу, сповідуючи вселюдські 

ідеали» [80, с. 49–50]. 

Видатного громадського діяча і літератора невипадково називали 

«будівничим відродження української державності», «невтомним орачем 

української духовної ниви», «речником патріотизму», «шукачем 

справедливості у людському житті». 

Творча постать Івана Франка ніколи не залишалася без уваги: за його 

життя критики пильно стежили за новими публікаціями, за радянського часу 

літературознавці  вибирали для аналізу соціалістичні ідеї [43], естетичні 

ідеали письменника [44], суспільні принципи митця в боротьбі проти 

буржуазних теорій [116] чи робітничі мотиви й відстоювання знедоленого 

народу [148]. 

Значним досягненням стало академічне видання 50-томника творів і 

листів І. Франка, але дослідники життя й творчості митця неодноразово 
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наголошували на тих публікаціях, особливо публіцистичного, полемічного 

характеру, які залишилися поза цими поважними книжками. До того ж 

чимало статей виявилося з певним ідеологічним редагуванням, тому й досі 

актуальною є проблема дослідження публіцистики І. Франка в повному 

обсязі, без сторонніх втручань, із оригінальними думками, висловлюваннями, 

настановами. 

Обидві ювілейні дати 2016 р. (27 серпня виповнилося 160 років від дня 

народження Каменяра, а 28 травня — 100-ліття від дня смерті) спонукали 

науковців сумлінніше поставитися до пошуку оригінальних праць літератора, 

глибше зануритися в таємниці його майстерності. 

Основні змістові акценти публікацій Івана Франка на шпальтах 

радикальної преси Галичини кінця ХІХ ст. варто з’ясувати за матеріалами 

таких вагомих видань, як «Народ» (Коломия, Львів, 1890–1895) та «Громада» 

(Коломия, 1896–1897). 

Серед періодичних видань, в яких з’являлися публікації І. Франка чи в 

яких він виступав редактором і співредактором, членом редакційної ради, був 

постійним співробітником, ініціював як нові видання, найчастіше постають 

назви львівської преси («Друг», «Громадський друг», «Правда», «Житє і 

слово», «Народ», «Хлібороб», «Літературно-науковий вістник», «Діло»), хоча 

художні, літературно-критичні та публіцистичні матеріали опубліковані в 

київській, варшавській, петербурзькій та іншій пресі («Громадська думка», 

«Рада», «Шершень», «Украинская жизнь» та ін.). 

Як наголошував Тарас Франко у спогадах про батька, його «з молодих  

літ … вабила журналістика», Іван Якович працював у «Кур’єрі Львовскім», 

віденськім «Zeit», видавав «Молот», «Дзвін», «Життя і слово»; був 

редактором книжок Видавничої Спілки і численних бібліотек та періодики, 

«виправляв молодим авторам мову і стиль і багатьох з них вивів у люди» 

[326, с. 23]. 

Важливе значення в редакторській та журналістській діяльності              

І. Франка відіграла радикальна преса, не випадково серед засновників 
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Русько-української радикальної партії були також М. Драгоманов,                 

М. Павлик, Є. Левицький та інші галицькі діячі. 6 жовтня 1890 р. була 

схвалена програма цієї партії, а після деяких дискусій — опублікована у 

виданні «Народ» (1890. Ч. 20), який редагували І. Франко і М. Павлик. 

Як наголошував один із активістів радикального руху на Галичині того 

часу С. Данилович, «програма ця, як цілість, була остаточним підсумуванням 

всієї духовної праці, яка відбувалася у франківськім гуртку молоді на протязі 

кільканадцяти років» [295, с. 176]. Відтоді І. Франка називали «духовним 

батьком радикальної партії», слідом за М. Драгомановим. 

Неодноразово в листуванні та виступах І. Франко звертався до 

самохарактеристики публіцистичної праці, акцентуючи увагу на суспільних, 

національних, загальнонародних проблемах. У промові на ювілеї з нагоди 25-

ліття літературної діяльності митець порівняв себе з пекарем, що «пече хліб 

для щоденного споживання», з муляром, який «муруючи стіну, не тільки 

кладе гранітні плити, а й часом зцементовує дрібні камінці» [цит. за: 43, 

с.29]. 

Насамкінець автор приходив до висновку: «… Я почував себе до 

обов’язку віддати працю свого життя тому простому народові». У 

продовженні цієї думки наголошував І. Франко й на такій ідеї: «І сам я в усій 

своїй діяльності бажав бути не поетом, не вченим, не публіцистом, а поперед 

усього чоловіком» [цит. за: 43, с. 29]. 

«Школу політичного думання» І. Франко проходив на соціалістичних 

європейських ідеалах, що поширювались у працях К. Маркса та Ф. Енгельса. 

Публікації у революційно-демократичному журналі «Громадський друг», 

збірках «Дзвін» і «Молот», переклади зарубіжних авторів, підготовка 

популярних брошур «Катехізм економічного соціалізму» та «Про працю. 

Книжечка для робітників» (польською мовою), популярні статті та 

кореспонденції про робітниче питання у польськомовній робітничій газеті 

«Praca» («Солідарності!», «Хто винен?» тощо) стали підготовчою 
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платформою до поширення радикалізму в галицькому середовищі [80, с. 51–

52]. 

Тож на сторінках органу Русько-української радикальної партії «Народ» 

за редагуванням І. Франка та М. Павлика друкувались матеріали в рубриках 

«Політика краєва і загранична», «Справи суспільно-економічні», «Наука і 

штука», «Проєкти і здобутки», «Російські соціяльдемократи», «Справи 

просвітні», «Полеміка й дописі», «Політичні нотатки», «Критика і 

бібліографія» та ін. 

В основу багатьох матеріалівпокладено політичну та партійну 

діяльність, життя народу Галичини та сусідніх країв, духовно-культурний та 

освітній поступ. Це такі статті, як: «Русько-український націоналізм і 

радикали» Українця, «З життя львівської академічної молодіжі»                    

М. Ганкевича, «Не в пору рутенство» В. Будзиновського, «Реформа виборча» 

Л. Турбацького, «Збори радикальної групи: В Кракові» В. Т., «В справі 

жіночої петиції до ради державної» Н. Кобринської. 

Значна частина публікацій на сторінках журналу «Народ» належала       

М. Павликові та І. Франкові. Зокрема, М. Павлик надрукував такі статті: 

«Шевченко й радикали перед угодовцями», «Нова еволюція серед 

москвофілів», «На чужім празнику», «Матеріали до ревізії програми руско-

української радикальної партії» (з продовженням), «Слівце нашим 

протекторам», «Соціял-демократична «нова ера»?», «Радикальна партія і 

свято першого мая», «Не розуміють по-німецьки?» та ін. 

І. Франко теж неодноразово звертався до партійних справ («Віче 

коломийське», «Програма руского клюбу», «Руско-українська радикальна 

партія і загальне голосування»), подавав читачам рецензії й огляди 

(«Альманах чи газета?», «Ще про нашу культурну нужду», аналіз творів        

Т. Шевченка й М. Драгоманова), «образки з життя робучого люду» (цикл «В 

поті чола»). 

Завдяки редакторській вправності І. Франка на сторінках «Народу» 

подано матеріали М. Драгоманова («Чудацькі думки», «Неполітична 
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політика», «В справі Угорської Русі» тощо), Лесі Українки («Волинські 

образки», «Безпардонний» патріотизм», сатиричний вірш «Пророчий сон 

патріота», цикл «Невільничі пісні»), «дрібні» та літературні вісті, дописи з 

усіх територій, де мешкали на той час українці. 

У «Відозві» від виконавчого комітету Русько-української радикальної 

партії М. Павлик та І. Франко якраз наголошували на думці, щоб у всіх 

«газетах вільно було писати всю правду», відстоювали громадянські свободи, 

що дали б змогу українському народові легально виступати за свої права та 

виборювати кращі умови праці. В іншій публікації звучить ідея того, що 

праця мусить бути «на власнім чи національнім русько-українськім ґрунті», 

робітничі люди мусять солідаризуватися на всій «русько-українській землі» 

(1891. Ч. 8). 

Перші номери «Народу» за 1895 р. відкривалися ювілейними 

публікаціями до 30-ліття діяльності на громадській ниві М. Драгоманова. З 

промовами та привітаннями на сторінках журналу виступили І. Франко,  

М. Павлик, Н. Кобринська, В. Стефаник, Д. Лукіянович та ін. Зачином на 

цьому святі стали слова І. Франка, який назвав свого старшого побратима не 

тільки «заслуженим чоловіком», а передусім «другом, вчителем, 

провідником», який визначав шлях для галицької молоді, учив служити 

народові. 

Саме М. Драгоманова львівський Каменяр пошанував як «українського 

радикала із переконання» (1895. Ч. 1/2. С. 10). Згодом у некролозі редакція 

напише на першій сторінці, подаючи вагомі й заслужені визначення  

М. Драгоманова: він «збудив Русинів-Українців до нового життя», у його 

руках були «усі нитки нового українського руху в Росії і Австро-Угоршині», 

він був «керманичем руско-українського народу, його розумом і совістю» 

(1895. 15 черв.). 

Не відмовлявся І. Франко і від співробітництва в інших виданнях «для 

робучого люду». Одним із таких видань став журнал «Громада» у Коломиї 

(1896–1897) за редакцією адвоката й публіциста Кирила Трильовського. Він 
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належав до головної управи Української радикальної партії у Львові, активно 

підтримував ідеї М. Драгоманова, І. Франка, М. Павлика, був одним із 

творців «ідеології української радикальної партії». 

Видання з’явилося через рік після смерті М. Драгоманова, тому 

видатному українцеві присвячувалося кілька публікацій, йому віддавалася 

шана: «Хай на його місце бодай сотка горячих завзятих робітників хоч і з 

меншим талантом стане!» (1896. Ч. 1), у назві коломийського видання теж 

відчутні перегуки з женевським виданням «Громада». 

Редакція радикального видання пропагувала його своїй партії, подаючи 

анотації чи згадки про «Громадський голос» (Львів), «Життє і слово» (Львів), 

«Добру пораду» (Буковина), «Новий робітник» (польське видання у Львові), 

закликаючи потенційних читачів і передплатників «Не дати упасти газетам, 

що стають в вашій обороні» (1896. Ч. 3). 

Чимало матеріалів у коломийському часописі присвячувалося оглядам 

соціал-демократичних партій у Росії, Німеччині, Польщі; проведенню 

крайового з’їзду радикальної партії на Галичині (публікувалися виступи 

Анни Павлик, К. Трильовського, Л. Бачинського, І. Франка, П. Думки та ін.). 

І. Франко подав для друку свої художні твори: оповідання «Свинська 

конституція» (ч. 2), поему «П’яниця» (з присвятою графу Л. М. Толстому,     

ч. 3). 

Художні та публіцистичні виступи І. Франка активно друкують на 

шпальтах безпосередньо радикальних періодичних видань («Праця», 

«Громадський голос») чи тих, які не були партійними органами, але активно 

підтримували та поширювали радикальні ідеї. Так, на сторінках журналу 

«Житє і слово» розпочалася важлива дискусія «між своїми» — І. Франком та 

Лесею Українкою про політичні завдання українського народу, пошук 

спільників серед інших народів, визначення пріоритетів щодо поступової 

сили в суспільстві (статті «З кінцем року», «Не так тії вороги, як добрії 

люди», «Коли не по конях, так по голоблях»). Це була непоодинока полеміка, 



105 
 
що розв’язувалася між українцями різних земель на економічно-політичному 

та духовному ґрунті. 

Варто прислухатися до думки, висловленої львівським професором        

Й. Лосем: «Оцінюючи творчість Івана Франка, ми не повинні чіплятися за 

вторинне, нарікати його виразником позитивізму, хоча раціональний чинник 

у його творчості очевидний; сповідником соціалістичних, навіть 

марксистських ідей…», що здебільшого належали до ранніх років. Адже, як 

твердить науковець, «генії ніколи не були й не можуть бути одномірними. 

Те, що І. Франко, користуючись завжди компасом служіння рідному 

народові, аби він, «серцем молодий, думками високий», став «властивцем 

свого труду», … засяяв «народів вольних колі» … є радше його заслугою». 

Це допомагало йому формувати «світогляд державника і сповідника 

вселюдських ідеалів» [181, с. 299]. 

Чимало публікацій на сторінках радикальної преси в Галичині кінця ХІХ 

ст. підтримували загальне спрямування — освідомлювати народ так, аби 

«радикалізм пустив коріння між народом», пробуджувати націю. Радикальна 

преса (органи Русько-української радикальної партії — «Народ», «Хлібороб», 

«Радикальний голос», «Радикал», «Громада», «Праця» та ін.) відіграли 

значну роль у поширенні значної частини «радикальної культури». 

Визначною постаттю на цій ниві, фактичним творчим двигуном був  

І. Франко як письменник, дослідник, редактор і публіцист, вихований на 

ґрунті далекосяжних громадівських ідей М. Драгоманова. 

Досі немало творів, зокрема й публіцистичних, залишаються 

маловідомими, непрочитаними й непроаналізованими. Серед них і праці      

М. Павлика, М. Драгоманова, І. Франка та інших провідних авторів 

радикальної журналістики в Західній Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.      

(М. Ганкевича, В. Будзиновського, К. Трильовського, Л. Бачинського,           

В. Охримовича та ін.).  

Радикальна преса фактично започаткувала творення «русько-

українського публічного простору», відіграла значну роль у вихованні 
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«радикальної культури», інакше кажучи –  створила грунт для поширення 

партійної, політичної культури. Визначною постаттю на цій ниві, фактичним 

творчим двигуном був І. Франко як письменник, дослідник, політичний діяч, 

редактор і публіцист, вихований на ґрунті далекосяжних громадівських ідей 

М. Драгоманова. 

 

2.2. Диференціація партійної періодики на Наддніпрянщині  

початку ХХ ст. 

Політичні засади функціонування українських партій починають 

формуватися на межі ХІХ – ХХ ст. — спочатку в Західній Україні (Галичина, 

Буковина), потім на Наддніпрянщині. Нерідко основна вага діяльності 

східноукраїнських партійних осередків, зважаючи на ситуацію 

переслідувань, арештів і заслань політичних діячів у Російській імперії,  

переносилася за кордон (скажімо, у Львів, Чернівці, де існували лояльніші 

умови для видавничої активності). Саме на Галичині й Буковині виходять у 

світ політичні брошури українських соціал-демократів, Революційної 

української партії, групи Української партії соціалістичної)2, видаються 

газети «Гасло», «Селянин», «Добра новина», «Праця», «Робітник», «Наш 

голос». 

Не маючи змоги працювати у Великій Україні, уникаючи арештів за 

пропаганду соціалістичних ідей, політичні провісники майбутньої 

Української революції намагалися закріпити свої погляди та бачення нових 

шляхів розвитку своєї батьківщини на шпальтах західноукраїнської 

періодики. Д. Антонович, В. Винниченко, С. Петлюра,   

А. Жук, М. Порш та інші пропагандисти соціалістичних засад свою 

журналістську та редакційно-видавничу місію виконували в Галичині й 

Буковині. 

В результаті гасла робітничої солідарності та пролетарської єдності, що 

мотивували боротьбу за майбутнє життя без кайданів рабської праці, з вірою 

2Далі назви партій подаються скорочено: відповідно – РУП, УПС, УСДРП та ін.  
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у свободу духу та революційних перетворень переходили на шпальти нових 

українських партій — насамперед Революційної української партії (РУП) та 

Української народної партії, які на шпальтах своїх періодичних видань 

(зокрема, «Праця», «Гасло») провадили дискусії про ідеал державної 

самостійної України та можливості його втілення. Лише після революції     

1905 р. з’явилися умови легальної діяльності партій та поширення їхньої 

преси. 

Історію функціонування легальної преси в роки Першої російської 

революції (1905–1907), специфіку демократичної сатири між лютим і 

жовтнем 1917 р. особливості журналістики в політичній боротьбі 

опозиційних сил (капіталізму і комунізму) та інші аспекти періодики в різних 

реґіонах Росії скрупульозно вивчали радянські вчені (С. Андронов,                

О. Бережной, В. Будников, Б. Єсін, І. Кузнецов, Р. Овсепян, В. Пельт,             

С. Смирнов, С. Стикалін та ін.). Перевага надавалася здебільшого 

більшовицьким органам преси (Г. Вартанов, М. Дмитрієнко, В. Рубан,           

В. Солдатенко та ін.) [30; 110; 266; 267; 285]. Оригінальна дослідницька 

інформація представлена в книгах ростовського науковця Є. Ахмадуліна, 

який вивчав періодику політичних партій Росії початку ХХ ст., побіжно 

згадував часописи півдня Росії [6; 7], але український матеріал використаний 

не в повному обсязі. 

Незважаючи на існування окремих розвідок про формування і діяльність 

політичних партій на території України (в першу чергу це праці вітчизняних 

істориків — О. Висоцького, В. Головченка, В. Даниленка, С. Кульчицького, 

О. Реєнта; українських учених, які працювали за межами батьківщини —      

А. Животка, С. Наріжного, М. Стахіва, Ю. Тернопільського), дослідження 

функціонування деяких газет і журналів партійного типу в різні історичні 

періоди (Т. Бевз, О. Березовський, В. Владимиров, А. Заводовський, С. Кость, 

І. Крупський, В. Гутковський, П. Федоришин, Л. Могильний, О. Мукомела, 

А. Павко, Н. Сидоренко, О. Сидоренко, В. Солдатенко та ін.), ще не 

здійснено комплексного аналізу етапів становлення партійної преси на 
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українських землях, не узагальнено особливості її розвитку, не досліджено 

формування типології таких видань, не з’ясовано структурно-організаційні та 

творчо-публіцистичні умови їх функціонування. 

Як зауважує професор В. Головченко, «історія зародження і становлення 

української соціал-демократії є невід’ємною і повчальною сторінкою 

загального суспільно-політичного досвіду українського народу, що потребує 

і заслуговує на подальшу глибоку та всебічне наукову розробку» [90, с. 171]. 

Фрагментарність попередніх досліджень партійної преси на півдні 

України, переважання публікацій про пресу більшовицьких комітетів та 

організацій, а також численних органів Рад робітничих, селянських і 

солдатських депутатів досі не сприяли встановленню об’єктивної й цілісної 

картини багатопартійної періодики на всіх територіях Наддніпрянської 

України на початку ХХ ст. 

Для виявлення й дослідження партійних видань на території Східної 

України початку ХХ ст. важливими є такі методи, як моніторинг 

(ідентифікація видань різних партій серед преси різної тематики й 

аудиторного призначення), що передбачає ознайомлення й опрацювання 

наявних покажчиків періодики різних реґіонів України (включно з 

колишніми територіями Австро-Угорської та Російської імперій кінця ХІХ – 

початку ХХ ст.), віднайдення необхідних даних у паперових та електронних 

каталогах бібліотек (як України, так і Російської Федерації); класифікація 

знайдених джерел за належністю до окремих партій, аналіз проблемно-

тематичного змісту (частково з використанням контент-аналізу), 

встановлення ключових постатей в публіцистичній та редакційно-видавничій 

діяльності партійних видань, узагальнення розрізненої інформації про 

політичний контент преси партійного призначення. 

Вже на початку ХХ століття виникла й ситуація багатопартійності, коли 

внаслідок Маніфестів у Російській імперії (18 лютого, 6 серпня, 17 жовтня 

1905, що дарували населенню «непорушні основи громадянських свобод») 

почали активно створюватися партійні осередки різного призначення (соціал-
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демократів, консерваторів, лібералів, монархістів, прогресистів, 

конституціоналістів та ін.), засновуючи для підтримання пропагандистської 

діяльності періодичні друковані видання. 

Традиції галицької радикальної преси, підтримані публіцистичним 

словом М. Драгоманова, І. Франка, М. Павлика, М. Ганкевича та інших 

українських діячів, відгукнулися і в процесах творення політичних рухів на 

Наддніпрянській Україні, де одна за одною створюються національні партії, 

незалежні від ідеологічного спрямування російських соціалістів. 

Революційна українська партія (РУП), Українська народна партія (УНП), 

Українська демократична партія (УДП), Українська радикальна партія (УРП), 

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) та інші беруть на 

озброєння програмові засади, що передбачають «визволення українського 

народу», побудову самостійної держави або входження в демократичну 

федерацію інших народів. 

Не випадково історик А. Заводовський, досліджуючи в кандидатській 

дисертації питання відстоювання національних проблем пресою української 

соціал-демократії, робить в авторефераті аргументовані висновки, одним із 

яких є: «Використовуючи пресу, члени УСДРП намагалися розвинути в 

українських трудящих національні почуття, бажання протистояти ідеям 

пролетарського інтернаціоналізму й класовій боротьбі» [129, с. 14], що 

презентувала безпосередньо РСДРП. 

Та крім проукраїнських партій, у межах Російської імперії, зокрема на 

півдні, діяло чимало інших партійних утворень: Російська соціал-

демократична партія (РСДРП), Партія соціалістів-революціонерів (ПСР), 

Партія народної свободи (ПНС), Партія правового порядку (ППП), партії 

монархічного спрямування (Російська монархічна партія, Київська 

монархічна партія, «Союз русского народа», «Союз русских людей»), чиє 

існування значною мірою підтримувалося пропагандистсько-агітаційними 

брошурами, листівками, пресою. 
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Історик Д. Яневський у монографії «Загублена історія втраченої 

держави» наголошує на тому, що «історично обумовлена, національна, 

конфесійна, мовна, узагалі культурна строкатість земель, заселених русинами 

/ українцями, мала наслідком надзвичайну строкатість політичної палітри» 

[354, с. 68]. Використовуючи напрацювання докторанта А. Павка, автор 

зазначеної праці, подає класифікацію політичних партій початку ХХ ст. за 

сімома критеріями: соціальною базою, ідеологічним спрямуванням 

(консервативні, ліберальні, народницькі, соціал-демократичні, марксистські), 

за ставленням до ідеалу майбутнього суспільного ладу (монархічні, 

буржуазні, соціалістичні), за ставленням до існуючого державного ладу (в 

Росії та Австро-Угорщині) та відповідного політичного режиму (урядові, 

опозиційні, революційні), за юридичним статусом (легальні, нелегальні, 

напівлегальні), за використанням тактичних засобів для реалізації 

програмних завдань (конституційні, антиконституційні, ліворадикальні), за 

політичним підходом до вирішення українського питання 

(великодержавницькі, автономістські, самостійницькі) [354, с. 68–69]. 

Об’єктом аналізу в цьому підрозділі обрано інформаційно-

пропагандистську діяльність різних політичних партій в Східній Україні 

(1900–1917) на прикладі восьми губерній — Київської, Харківської, 

Катеринославської, Полтавської, Чернігівської, Волинської, Подільської та 

Херсонської, частково —Таврійської. Але акцентовано увагу саме на тих 

регіонах, де преса не має достатньої і системної бібліографічної інформації 

(Харківська  й Херсонська губернії). 

На початку ХХ ст., до створення Української Центральної ради, значний 

вплив на території Наддніпрянщини мали російські соціал-демократичні та 

марксистські партії (спочатку нелегального і напівлегального, згодом уже 

легального статусу): Союз боротьби за визволення робітничого класу (газета 

«Вперед» у Києві 1896–1900 ) і РСДРП (58 газет від 1897 до 1919 р., серед 

яких перші видання в Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі: «Рабочее слово», 
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«Рабочая газета», «Южный рабочий», «Пролетарское дело», «Одесский 

рабочий», «Бюллетень боевого стачечного комитета» та ін.). 

Активними були легальні монархічні (урядові, офіційні, 

великодержавницькі) партії («Союз русского народа», «Союз русских 

людей», Російська монархічна партія, Київська монархічна партія та ін.), а 

також їхня преса: «Закон и правда» (Київ, 1906–1907), «Самодержавие» 

(Київ, 1906), «Глас народа» (Харків, 1906–1907; Єлисаветград, 1908), «За 

царя и родину» (Одеса, 1906–1910), «Голос русского» (Київ, 1906), «Русский 

мир» (Одеса, 1911–1913) та ін.  

Серед українських партій (спочатку нелегального характеру, з 

переміщенням видавничої діяльності в Галичину та Буковину) вирізнялися 

організації соціал-демократичного спрямування, що були опозиційними та 

автономістськими: РУП та УСДРП. РУП видала у Києві нелегальний часопис 

«Дневник Київського загального страйку» (1903), а далі налагоджувала свою 

діяльність у Чернівцях та Львові («Праця», «Гасло», «Селянин»). У 1906–

1907 рр. за сприяння УСДРП виходять газети в Києві та Полтаві («Боротьба», 

«Слово», «Социал-демократ»). 

Певну вагу на Наддніпрянщині мали на початку ХХ ст. й 

загальноросійські партії конституційно-демократичного та соціалістичного 

спрямування — ПНС і ПСР. Серед видань ПНС чотири вийшли в 1905–1906 

рр.: «Известия Харьковского комитета Партии народной свободы» (Харків, 

1905), «Свобода и право» (Київ, 1906), «Свободная мысль» (Київ, 1906), 

«Известия Партии народной свободы» (Одеса, 1906). Решта газет вийшли у 

світ у 1917–1918 рр. ПСР активізувала свою діяльність із видання «Рабочего 

слова» (Київ, 1904), «Деревенской газеты» (Біла Церква, 1905) та часописів 

«За народ!» (Київ, 1907) і «Военный листок» (Сімферополь, 1906). 

Слід врахувати й агітаційно-пропагандистські потреби партій інших 

народів, які мешкали на території України. Передусім це єврейські партії, 

зокрема По’алей-Ціон уже в 1906 р. мав дві російськомовні газети — 

«Еврейскую рабочую хронику» (Полтава) та «Молот» (Сімферополь).  
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Хоча в ґрунтовному дослідженні про періодичні видання Києва названо 

31 партійний орган [45, т. 4, с. 153), передусім це газети соціалістичного 

спрямування (зокрема «Голос социал-демократа», «Работник», «Боротьба», 

«Воля», «Робітнича газета», «Воля народа», «Вільна спілка», «Дневник 

Київського загального страйку», що видавалися такими партіями, як РСДРП, 

ПСР, РУП, УСДРП, УПСР, УПСФ та ін.), але не всі партії та часописи тут 

враховано. Зокрема серед партійних видань не розглядалися анархістські 

газети й деякі монархічні («Союз русских людей», «Союз русского народа»), 

що дає можливість збільшити кількість партійної періодики в Києві до 40 

найменувань.   

Серед перших київських видань політичного змісту — газети «Вперед» 

(1896–1900) і «Рабочая газета» (1897), на сторінках яких редакції закликали 

всіх скривджених і пригнічених єднатися в марксистські гуртки, відстоювати 

інтереси трудового класу, боротися за ліпшу долю, йти вперед у «перших 

лавах великої народної армії». У такому ж річищі виступали редакції газет 

«Голос солдата» (1905), «Работник» (1906), «Железнодорожный пролетарий / 

Южный пролетарий» (1908), «Гудок» (1911), «Голос социал-демократа» 

(1917), «Знамя труда» (1917), «Рабочая жизнь» (1917), «Пролетарская мысль» 

(1917–1918) та ін., що належали до РСДРП.  

Соціал-демократичні принципи відстоювала газета «Слово» (Київ, 1907– 

909), що вважалася неофіційним органом УСДРП, редактором якої тривалий 

час був переконаний український соціал-демократ С. Петлюра. Але крім 

змістового наповнення та партійної орієнтації редактора, це видання не 

могло засвідчити свою партійну приналежність. В анонсі на передплату 

редакція, як правило, писала: «Газета «Слово» обстоює інтереси і потреби 

робочого люду. Через це «Слово» особливу увагу звертатиме на всякі прояви 

робітничого руху на всім світі і особливо на Україні. Обстоюючи справедливі 

національні домагання українського народу, «Слово» освітлюватиме прояви і 

потреби національного життя українського люду з погляду інтересів робочих 

мас України» (1909. № 3).  
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Тут друкувалися такі активні діячі УСДРП, як С. Петлюра (криптоніми 

та псевдоніми: П-ра, С. П-ра, Сімон), В. Садовський (Валентин С., В. С.),          

Є. Вировий, Дм. Донцов (Д. Д-ов), Я. Міхура (Хведір Кучерявий),                 

С. Бердяєв, М. Порш (М. Гордієнко, М. Ч., М. Чацький, Полуботок»), А. Жук 

(Ан. Ільченко, А. Вовчанський, Хрущ), І. Мазепа (Андрієвський), І. Пугач     

(І. Біленький),  Л. Пахаревський (Л.  Чулий), П. Понятенко, Л. Юркевич       

(Л. Рибалка), В. Самійленко (В. Сивенький) та ін.  

Варто згадати такі публікації, як «Дві течії» С. Бердяєва; «Облітають 

квітки», «Герої-злочинці», «Українські кафедри і український пролетаріат» 

С. Петлюри; «Куди ідуть народні гроші?» і «Робітничі кооперативи»             

Д. Донцова; «Про місцеве самоврядування» А. Жука; «Про національну 

неволю та про те, як з неї визволитися» та «Нариси з економічного життя»    

М. Порша; «Як єднаються робітники» В. Садовського; оповідання «Чорний 

блиск» С. Черкасенка; нарис із робітничого життя «Цить!» І. Пугача; 

сатиричний вірш «Дума-цяця» В. Самійленка тощо.  

Неодноразово газета штрафувалася за окремі публікації, на неї 

накладалися «адміністративні кари та призупинення», відкривалися судові 

справи. Канцелярія київського губернатора (в її структурі знаходився 

цензурний комітет) повідомляла, що цей «щотижневий журнал» видається 

групою українофільської молоді, тяжіє до «лівої конституційно-

демократичної партії», згодом це спрямування було уточнене: київське 

«Слово» відповідає «лівим соціалістичним орієнтаціям». Але нелегальне 

існування партії не дозволяло на той час відверто висловити своє партійне 

призначення. 

Київ став чи не першим на півдні Росії містом, де ПСР (всеросійського 

масштабу) створила свій місцевий комітет і почала видавати неперіодичне 

«Рабочее слово» (1904. 1 верес.). Видавці у вступній статті повідомляли про 

брак партійних видань і їхнє нелегальне становище в імперії. Тут 

надруковано «Хроніку робітничої боротьби», «Київську місцеву хроніку», 
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листи арештованих робітників, дописи з міських заводів і фабрик, внутрішній 

огляд, повідомлення про пропаганду серед солдат.  

Позиції ПСР висловлювала й київська газета «Воля народа» (1917. № 1–

16). Передова стаття «Київ, 31 березня» починалася констатацією 

довгоочікуваного факту: «Народ переміг. Свобода, про яку ще так недавно 

можна було мріяти, — стала дійсністю, народ її має в усій повноті» (1917.      

№ 1). Але становище зруйнованої країни потребувало подальших зусиль, 

щоб налагодити промисловість, сільське господарство, транспортні 

комунікації, видобування заліза й вугілля. Країна стала схожою на «старий 

дім, де давно не робити ремонт. От він поступово руйнується — 

обвалюються стіни, продірявився дах, нахилилися труби…». А в цей час 

«пожежа війни» готова була спопелити залишки цих руїн. Редакція 

закликала, «не марнуючи ні хвилини, взятися за роботу, щоб усюди навести 

лад»: зібрати всі сили трудового народу — робітників і селян, згуртувати їх; 

«принести світло соціалістичної свідомості» в село; відновити й посилити 

організації робітників — професійні та політичні; об’єднати трудові маси під 

прапором партії, в цих лавах мають бути тисячі й десятки тисяч, які 

відновлюватимуть господарство й ітимуть уперед (1917. № 1).  

У подібному тоні подавалися й інші теми на шпальтах газети ПСР: 

«Новий закон про вибори в міську думу» Д. Краєвського, «Що можуть дати 

кооперативи?» та «Про профспілковий рух» С. Лагунова, «Війна і 

демократія» Б-на, «Завдання міського самоуправління» В. Оскольського, «Як 

зустріло село державний переворот» М. Дешевого, «Соціалізація землі в 

місті» С. Мохова, «Революція і бунт» та «Товаришам-інтелігентам» Гр. Г-ча, 

«Старе і нове земство» А. Черневича тощо. Чи не найбільше тут статей          

І. Прилєжаєва («Що говорять соціалісти-революціонери про землю», «Бесіда 

з двома міністрами-соціалістами», «Правильний почин чи безпорядок?», 

«Проти дезертирів», «Хто старається?» та ін.). Актуальна тематика 

обговорювалась у передових стаття: «Анархічний соціалізм», «Керенський в 

Києві», «Про фінансове становище країни», «Наші спільники   про війну», 
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«До виборів у Думу». Повідомлення з партійної діяльності, поточного 

суспільно-політичного та економічного життя подавались у рубриках «З 

життя партій», «З життя партії соціалістів-революціонерів», «Серед 

робітників», «Телеграми», «Вісті», «Від професійних спілок» та ін.   

Почесним кореспондентом газети була народниця, одна із засновниць 

ПСР, «бабуся російської революції» (у 1917 р. їй виповнилося 73 роки)         

К. Брешко-Брешковська. Ймовірно, її публікації були передруками з 

центральних видань, але на сторінках київської газети «Воля народа» було 

опубліковано її роз’яснювальні та закличні матеріали: «Мітинг» (№ 2), 

«Війна і мир» (№ 3), «До організації жінок» (№ 4), «Народ і Тимчасовий 

уряд» (№ 9), «До вільних жінок» (№ 11).  

Слід зазначити, що газета, як і партія, особливий наголос робили на 

активізації жінок у політичних процесах. Редакція подала замітку «Нарешті!» 

(№ 4) Жінки-лікаря, яка порушила питання про розкріпачення «білої рабині», 

дала можливості вільного вибору «служити батьківщині», які принесла 

Лютнева революція. Жінка здобула право працювати на ниві медичної 

допомоги, як на фронті, так і в земствах, де необхідні її професійні руки.  

З цією темою пов’язана і кореспонденція «До організації жінок»                 

К. Брешко-Брешковської, яка звернулася до всіх жінок, покликаних 

революцією до виконання, окрім своїх повсякденних справ, — обов’язків 

політичного характеру, свідомого ставлення до всіх починань і подій, 

викликаних новітньою історією Росії. Всі, хто мають потребу й можливість 

долучитися до «створення вільного й щасливого храму», знайдуть своє місце. 

 Політична діячка писала: «Всі можливості у нас в руках, дорогі сестри, 

доньки, внучки. Двері широко розкриті, перепон нема на дорозі й з усіх боків 

чути заклики, прохання допомогти, вказати, роз’яснити. Ніхто не повинен 

залишитися глухим до поклику рідних сестер, нас менше лише тому, що 

мали нещастя залишитися без освіти… Нинішній час настільки багатий 

новими широкими шляхами до поліпшення загального життя, що всі рішуче 

тягнуться до світла, і прагнуть почути й дізнатися, що і як потрібно робити, 
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щоб змінити старе, темне і брудне на нове, світле й чисте, зло на 

доброзичливість, розорення на добробут» (1917. № 4).  

В іншому матеріалі «До вільних жінок» К. Брешковська констатувала 

нові зміни в суспільному становищі жінок Росії: уже не безправні дружини й 

матері, сестри й доньки, а «вільні громадянки, вільні матері й дружини 

вільних чоловіків і синів». Російські жінки нарешті отримали громадянське 

право — брати участь у виборах. Активістка ПСР підкреслювала: «Нас, 

жінок, закликають до участі в усіх державних справах, з нашими словами й 

судженнями будуть рахуватися, брати до уваги. Нас багато, стільки ж, як і 

чоловіків; і якщо голоси наші вибиратимуть розумних і чесних людей, чи 

чоловіків, чи жінок, і якщо ми даватимемо їм розумні, хороші накази, — ми, 

разом із чоловіками, встигнемо постановити закони, цілком вигідні, корисні 

для всіх селян, робітників і солдат» (1917. № 11). 

Щоденна газета «Воля народа» неодноразово повідомляла читачів про 

нові газети та літературу, які видавала ПСР. Час од часу друкувались на 

першій сторінці заклики: «Товариші! Підтримуйте та поширюйте нашу 

газету! Надсилайте статті й матеріали. Організовуйте збирання коштів на 

видання газети» (1917. № 10). Окреме звернення адресувалося всім 

товаришам, які б могли письмово чи особисто повідомляти в редакцію факти 

«суспільного інтересу, для вміщення в хроніці газети»; це стосувалося життя 

партійних організацій, професійних чи робітничих спілок, життя солдат і 

селян, діяльності громадських установ. Редакція наголошувала: «Не 

забувайте, товариші, що часто навіть маленька подія має з принципового і 

громадського боку значний інтерес. Важливо, щоб кожне повідомлення було 

серйозно перевірене й точно викладене. … Хороший партійний орган 

відбудеться лише при дружній підтримці всіх партійних робітників. Кожний 

із нас зобов’язаний зробити все можливе для хорошої постановки видання 

партійного органу» (1917. № 5).  

Поодинокими часописами в Києві стали орган місцевого відділення 

Партії правового порядку (1905. № 1) та «журнал Київської асоціації вільних 
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анархістів» під назвою «Свобода внутри нас» (1917. № 1). Так, перше 

видання публікувало Маніфест 17 жовтня 1905 р., звернення та програму 

ППП, хроніку, доповідь «Місце партії ПП серед інших політичних партій»  

Н. Садчикова, додаток («Лист до сільського населення» Н. Неплюєва). Члени 

Асоціації вільних анархістів  хотіли запропонувати читачам таке видання, де 

б можна було критикувати один одного, бо тільки в суперечках можна знайти 

шлях до істини. Зокрема зазначалось: із «руйнування саме собою з’являється 

і творення»; тож на відміну від багатьох партійних видань, що тривалий час 

не можуть «пристосуватися до народу», анархісти лишаються відкритими 

для всіх (1917. № 1).    

Монархічна преса теж орієнтувалася на населення Києва та його 

околиць як потенційних читачів, яким була близька тріада «православ’я,  

самодержавство, народність». Київська монархічна партія, «Союз русского 

народа», «Союз русских людей», патріотична молодіжна організація 

«Двоголовий орел / Двуглавый орел» відверто використовували сторінки 

партійної та спорідненої з нею преси для вульгаризації патріотизму й 

поклоніння перед царськими особами. Як правило, більшість публікацій в 

монархічній пресі зводилася до кількох питань: «Як врятувати Росію?», «Як 

уберегтися від євреїв та українців?», «Як позбутися червоного терору»; 

вважаючи, що лише «свята правда» газет на зразок «Вече стольного града 

Киева», «Южного богатыря», «Славяно-русской правды» могли «врятувати 

Росію». 

Таким чином, київська партійна преса серед усіх інших губерній півдня 

Росії – одна з численніших та найрізноманітніших. 

За даними покажчика періодичних видань Катеринослава та 

Катеринославщини, в губернському центрі зафіксовано 18 [232, с. 136–137], а 

в інших містах губернії – 11 партійних видань [232, с. 145]. Це такі органи 

РСДРП, як «Южный рабочий» (1900–1903), «Жизнь солдата» (1906), 

«Звезда» (1917–1918), «Борьба / Наша борьба» (1917) — у Катеринославі; 

«Донецкий колокол» (1906–1907), «Донецкий пролетарий», «Еврейский 



118 
 
социалист», «Заря» (1917–1918) — усі в Луганську; «Голос социал-

демократа» і «Народная свобода» (1917) — обидва в Бахмуті, «Клич народа» 

(1917) — Юзівка та ін. Ці та інші періодичні видання (незалежно від їхнього 

політичного спрямування) проаналізувала в кандидатській дисертації             

О. Школьна [348], тому основну увагу сконцентруємо на партійній періодиці 

1917–1920 рр., що розглядалася в попередніх дослідженнях лише частково.  

Як стверджує дослідник української преси початку ХХ ст. О. Мукомела, 

у міжреволюційний період «друкований пропагандистський потенціал партії 

більшовиків був не таким уже й потужним, на організацію недешевої за умов 

війни й господарського хаосу друкованої продукції в більшовиків не 

вистачало коштів»; часто їхні видання на українських землях повторювали 

центральні газети «з мінімальною часткою місцевих матеріалів» [209, с. 67]. 

Усього 13 партійних видань зазначено в Полтавській губернії [234], 

незначна частина видавалася комітетами РСДРП: «Листок социал-демократа 

/ Голос труда» (Миргород, 1917) і «Молот» (Полтава, 1917); інші газети 

виходили у світ під керівництвом УСДРП: «Хлібороб» (Лубни, 1905), 

«Социал-демократ» (Полтава, 1907); єврейської партії По’алей-Ціон 

(«Еврейская рабочая хроника», Полтава, 1906); «Пролетарская мысль» 

(Кременчук, 1917); Полтавського губернського комітету партії «Ідіш 

фолкспартей» («Еврей-избиратель», 1917); Полтавського комітету об’єднаної 

Єврейської соціалістичної робітничої партії («Бюллетень…», 1917); а також 

ПСР («Дело социалиста-революционера» (Полтава, 1917); УПСР («Соціаліст-

революціонер», Полтава, 1917) і ПНС («Хорольская речь», 1917). 

Скажімо, в Кременчуці видавалася газета «Пролетарская мысль» як 

орган місцевого комітету ЄСДРП (По’алей-Ціон). У передовій статті            

25 вересня 1917 р. редакція повідомляла про прагнення «розширити свій 

орган», надати йому «послідовно революційної думки єврейського 

пролетаріату», бути гідними «великої епохи» революційних перетворень. 

Редакція наголошувала: «І в період великих подій не будемо дріб’язковими і 

жалюгідними, не танцюватимемо за колісницями переможців, а висунемо 
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наші вимоги, наші гасла — й попереду подій, в авангарді робітничих мас 

понесемо їх туди, вперед — в царство світлого майбутнього, свободи, 

рівності, братерства» (1917. № 5). Газета писала про єврейські з’їзди, 

пропонувала хроніку.  

Три партійні газети виходили в Чернігівській губернії — «Известия 

Конотопской организации Российской соц.-дем. рабочей партии», «Первое 

мая» (Чернігів, 1917) та  «Известия комитета Конотопской организации 

«Бунда» (1917). Так, у першому з зазначень видань («суто робітнича, 

пролетарська газета») редакція закликала об’єднатися в одну велику сім’ю 

«на чолі з Його Величністю Пролетаріатом»; на міських виборах обов’язково 

висувати робітничі вимоги: демократичні права, охорона праці, господарча 

діяльність, поліпшення санітарного догляду, житлове питання, народна 

освіта тощо. 

Симпатії до РСДРП висловлювала на Чернігівщині редакція газети 

«Известия Сновского совета робочих и крестьянских депутатов» (1917–

1918), друкуючи резолюції Всеросійської конференції професійних спілок і 

Центрального комітету РСДРП; наприкінці серпня 1917 р. тут з’явилися 

публікації, присвячені виборам (№ 41 мав заголовок «Передвиборчий листок 

соціалістичного списку № 1»). Органами соціалістичної думки в Чернігові 

були місцеві газети «Голос труда» та «Черниговский голос труда» (1917), 

хоча не стали під знамена жодної партії.  

По дві партійні газети виходили в Подільській та Волинській губерніях, 

зокрема це військові часописи, відповідно: робітнича газета «Красное знамя» 

(Могилів-Подільський, 1917; видавець — районний комісаріат РСДРП(б) 8-ї 

Армії) і  «Еврейская рабочая хроника» (Вінниця, 1917; ОЄСРП); «Социал-

демократ» (Луцьк, 1917, один номер) і «Рабочий голос» (Житомир, 1917).  

Так, «Социал-демократ» був  органом РСДРП (об’єднаної) Особливої 

Армії; редакція подавала традиційне гасло «Пролетарі всіх країн, 

єднайтеся!». Колектив газети звертався до своїх читачів, щоб допомогли у 

видавничій діяльності, аби часопис став «живим провідником вашого 
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настрою, політичних сподівань, ваших устремлінь до остаточної перемоги 

світового пролетаріату в його боротьбі з істинними ворогами — 

капіталістами» (1917. № 1). Говорилося про основні видавничі проблеми: 

необхідні матеріальні засоби, варто підтримати видання передплатою, 

сприяти в підготовці публікацій до друку (кореспонденції з місць, замітки 

про партійне життя, оповідання, вірші тощо).  

Редакція стверджувала: «... Все приймемо з вдячністю й усе гідне буде 

надрукованим. За роботу, товариші! Хай кожний пам’ятає, що в нашому 

органі він завжди знайде відображення своїх революційних побажань і що 

безпосередня участь у виданні є обов’язок кожного. Дайте йому [виданню. – 

прим В.Г.] можливість стати на ноги і бути міцним бійцем за наш великий 

девіз: «Пролетарі...». На кожній сторінці газети є заклик голосувати на 

виборах за список № 2, тобто за представників РСДРП (об’єднаної). Тут же 

друкувалися звернення від партійного комітету та список кандидатів в 

Установчі збори від Південно-Західного фронту. 

Провідні більшовицькі мотиви висвітлювала й житомирська газета 

«Рабочий голос» (орган місцевої організації РСДРП). У вступній статті 

«Наші завдання» редакція писала про необхідність створити авторитетне 

робітниче видання, що має бути неодмінно соціал-демократичним, бо лише 

ця партія здатна захищати інтереси робітничого класу; основним питанням у 

пресі повинна стати єдність сил революції (1917. № 1).  

Газета публікувала матеріали більшовицької орієнтації, які часто 

суперечили національному розумінню шляхів розвитку суспільства. 

Скажімо, опозиційний зміст мали статті «Центральні українські самозванці» 

та «Українська соціал-демократія  й український рух» редактора газети І. 

Ільницького, який писав про «роз’єднання революційних сил і захоплення 

влади», робив висновок про те, що українській демократії «з ними не по 

дорозі» і т.д. (1917. № 2, 9). Такі протистояння відчувались і в деяких інших 

матеріалах, зокрема спрямованих проти кадетів («Партія “Куди дме”»            

І. Вороніцина, «Пастка» Айнгорна, «Вороги революції» С. Горелика, «Поза 
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революційною демократією» Солігора, «“Єдині” соціал-демократи» С. Г.). 

Варто зазначити, що деякі криптоніми є досить прозорими вказівками на 

справжні прізвища (скажімо, С. Г. можна прочитати як С. Горелик; але це 

лише припущення).  

Загалом житомирська газета «Рабочий голос» наполегливо готувалася 

до виборів, подаючи низку публікацій пропагандистського та настановчого 

характеру: «Голосуйте за список № 1», «Коаліційне міністерство та наші 

міські вибори» А. Г., «Національні списки №№ 5, 9, 15 і 17» С. Горелика, 

«Установчі збори та наші міські вибори» та «Від слова до справи»               

А. Тарасевича, «Міські думи повинні бути революційними» С. Г., «Хто ми? 

Хто вони?», «Соціалісти – гласні міської думи» С. Г., «Закріплені позиції»     

І. Вороніцина. Існувала навіть постійна рубрика «До виборів».  

Так, із початку липня 1917 р. орган РСДРП на Волині подавав пам’ятку 

для громадян: «… Жоден голос ваш не повинен пропасти марно! 

Перевіряйте списки виборців, шукайте в них ваше прізвище! Не дозвольте, 

щоб ваші права порушили!..» (1917. № 2, 3, 4). Також існували заклики: 

«Поляки, євреї, українці та росіяни! Якщо Ви  належите до класу 

експлуатованих і обездолених, голосуйте за соціал-демократичну робітничу 

партію!»; «Всі на вибори! Голосуйте за список № 1!»; «Громадяни і 

громадянки! Робітники, солдати, службовці. Пам’ятайте: всі на вибори! 

Кожний неподаний голос — невідворотна втрата для народної справи. Всі, 

як один, голосуйте за список об’єднаних соціал-демократів № 1» (1917. 

№11). Окреме звернення «До всіх солдат!» було адресоване військовим: 

«Солдати, на вибори!.. Будьте готовими кожний за першим наказом 

виступити на допомогу вашим братам».  Хай знають вони, що за ними вся 

революційна Росія!» (1917. № 3).  

Іншими агітаційними фразами редакція та партія впливали на робітниць 

і жінок: «Робітниці! … Свіжими силами надайте нову потужність 

робітничому рухові! Кличте за собою всіх жінок, ведіть їх до перемоги 

революції! Голосуйте за список № 1. Жінки! Ви голосуватимете лише за 
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список № 1. Ні чорна сотня, ні кадети, ні інші партії … не дали вам 

виборчого права. … Тепер ви здобули це право. Ви можете бути вибраними 

в гласні думи, члени установчих зборів. Це право ви, жінки, отримали від 

революції» (1917. № 11).  

Активною була партійна діяльність у Харкові. Деякі партійні органи 

згадав у своїй монографії про пресу Харківщини професор І. Михайлин. Він 

охарактеризував такі партії, як: РСДРП, УСДРП, Єврейська соціалістична 

робітнича партія, есерів і кадетів [198, с. 283–286] та їхні агітаційні 

спроможності. Так, до перших партійних видань у Харкові належать 

«Известия Федеративного совета Харьковских комитетов РСДРП» та 

«Харьковский рабочий» (1905), примірники яких нині раритетні 

(зберігаються в Музеї книги РДБ). Єдиний номер «Харьковского рабочего» 

(1905. 26 жовт.)   присвячений робітничим страйкам і революційним дням у 

місті, тож провідною була думка про необхідність пролетарської боротьби з 

капіталістичним ладом, його цілковите знищення і звільнення всіх 

пригноблених.  

Частина українськомовної періодики в Харкові мала соціалістичне 

спрямування: «Нова громада», «Робітник» (орган Харківського комітету 

УСДРП), тижневик «Виборчий листок до городської Думи», двомовні газети 

«Земля і воля» і «Труд и воля» (усі видавалися з 1917); такі ж принципи 

пропагували газети «Гасло» (1915–1916) і «Слово» (1916). Наприклад, у 

вступній статті тижневика «Слово» редакція чітко визначила свою позицію – 

відстоювати інтереси не тільки робітників усієї Росії, а й дбати 

«якнайтвердіше про справу національного відродження українського 

пролетаріату і всієї України» (1915. № 1). 

Соціалістичні ідеали були першочерговими й на сторінках щоденної 

газети «Земля и воля» (1917–1918), що спочатку була органом Харківського 

комітету ПСР, а зі зміною спрямування — ПСР (інтернаціоналістів) (1917.   

№ 208–220) і крайкому Партії лівих соціалістів в Україні (з 1918 р.). 

Агітаційно-пропагандистським політичним настановам «Визволення землі!», 
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«Земля — народу!» відповідало висвітлення перебігу революційних подій і 

партійного життя, статті «Праця і капітал», «Українство і війна», «Народний 

учитель перед лицем революції». Провідними авторами були харків’яни                            

Г. Михайличенко, К. Шевченко, Б. Олелько, Н. Горяєва, Н. Ковальська, які 

підтримували  принципові гасла партії. 

В цей же час соціалісти-революціонери друкують у Харкові газети «За 

народ» (1917. № 1–3) і «Революционный народ» (1917. № 1), які радше 

виконували функцію агітаторів до виборів. Так, у першому виданні 

вирізняються з-поміж партійної хроніки та інших повідомлень передова 

стаття «Очищення партії соціалістів-революціонерів» і виступ видатної 

партійної діячки, активістки російської ПСР  К. Брешковської про селянську 

газету. Більша частина газетної площі, як і в газеті «Революционный народ», 

відводилася для пояснення процедури голосування, їхньої мети та 

перспектив, публікації кандидатів від «Списку № 1». Фракція ПСР — Союз 

соціалістів-революціонерів-максималістів видав газету «Трудовая 

республика» (1917), інформація про яку наводиться лише в бібліографічних 

джерелах.  

Органом агітації ПНС стала газета «Народная свобода» (1917. № 1–28), 

що була спочатку передвиборним видання (№ 1–9), потім органом 

Харківського комітету ПНС. Більшість публікацій тут мали політично-

пропагандистський характер («Муніципальна програма Партії народної 

свободи і соціалістичних партій» проф. В. Ф. Левитського; «Харківські 

соціалісти і наше  до них ставлення» і «Трудова інтелігенція та її виконавчий 

комітет» М. Ковалевського; «Партія народної свободи і її критики» та «До 

обласного партійного з’їзду», «У неприємному становищі» та «Під зелені 

знамена!» А. Маклецова; «За кого голосувати?» В. Татаринова, «Хто за 

перемогу, той за свободу» С. А-ва).  

Досить активними в Харкові виявилися анархісти, які мали місцеві 

організації, впродовж кількох років видавали газети. Скажімо, тимчасове 

освідомлювальне бюро анархістів Росії випускало «Бюллетень» (1917. № 1–
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3), на сторінках якого основні події розгорталися навколо проведення 

Всеросійського з’їзду анархістів; часопис «Слово к моменту» (1917) 

впроваджував у життя гасла «Анархія — мати порядку» та «Геть владу і 

капітал! Хай живе анархізм»»; до вже зазначеного гасла редакція газети 

«Хлеб и воля» (1917–1918, Федерація анархістів   м. Харкова, далі анархісти-

комуністи) додала ще два: «Анархія — суспільство гармонійно розвиненої 

особистості», «Звільнення робітників — справа самих робітників».  

Саме цю останню істину повторив орган харківської групи анархістів-

синдикалістів-комуністів, тижневик «Рабочая мысль» (1917–1918), що 

неодноразово писав про «рішучий момент революції», закликав російських 

трудящих і представників усіх народів у світі до звільнення: «До зброї, 

народе! На бій, останній і рішучий бій за свободу, за справедливість, за право 

на життя! Смерть чи перемога!» (1917. № 10).  

Як зазначає історик Д. Яневський, переважна більшість анархістів 

вимагала «негайної ліквідації державного устрою» шляхом розв’язання 

соціальної революції, вони заперечували владну ієрархію, обороняючи 

«пріоритети місцевих самоврядних структур»; таким чином, «виразно та 

недвозначно відкидали засадничо саме поняття «права» в тому сенсі, в якому 

ця категорія на початку ХХ ст. існувала в поняттєвому просторі як 

європейському, так і суто російському» [354, с. 73].  

Монархічні ідеї покладено в основу діяльності «Союза русского народа» 

в Харкові та його періодики: «Глас народа» і «Черная сотня» (1906), де 

наріжним каменем виступала «непохитна тріада»: віра православна, цар 

самодержавний та інтереси російського народу. Цим завданням відверто 

симпатизували редакції журналу «Мирный труд» та газети «Накануне чего?». 

Наприклад, зміст тижневика «Черная сотня» цілком відповідав його 

монархічній назві. Видання відкривалося віршем: «Ми «чорна сотня», і нас 

мільйони, Ми любим Вітчизну, як матір…» (1907. № 1/14). У статті «Хто ми, 

Чорна Сотня?» Чорнозема ця ідея висловлена відверто: «Це всі — і селяни, і 

робітники, і армія, й інтелігент, які стали на захист споконвічних устоїв 
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Царства Російського: віри православної, царя самодержавного та інтересів 

російського народу». Ці істини підтверджувались у «Пам’ятці чорносотенця» 

та в «Керівництві чорносотенця-монархіста» (передрук із «Московских 

ведомостей»), де чітко визначалися поняття: чорносотенці-монархісти, 

монархія, парламент, демократія, республіка, соціалісти, революція, анархія, 

терор (всього — 41 позиція), зверталася увага й на основні засоби боротьби з 

ворогами Росії. 

Не відставав від «Черной сотни» й орган Харківського відділення 

«Союза русского народа» під назвою «Глас народа» (1906–1907). Символом 

Союзу та його періодичного органу була хоругва з гаслом: «За віру 

православну, за царя самодержавного, за Руський народ!». Редакція не раз 

благала заступників імперії і закликала в шовіністичному дусі: працювати 

для умиротворення і відродження батьківщини; «Россия — для русских»; 

необхідно згуртуватися навколо царя-батька (1906. № 1).  

Зі своїми опонентами й політичними супротивниками редакція боролася 

критичним словом фейлетонів («Ванька-встанька і паперовий Петрушка» 

Я.Шила, цикл «Чистосердечні розмови» Н. Кременського). Власне основних 

ворогів у Союзу та газети було два — «хитрий хохол» і «пронирливий 

єврей». Цим темам присвячено публікації «Способи боротьби з єврейством», 

«Де вороги Росії?», «Небезпечна гра» та ін. 

Довготривалими виданнями, потужно підтримуваними РСДРП у 

Харкові, були газети «Пролетарий» (орган Харківського комітету, 1917), 

згодом «Социалдемократ» (1917–1918)  і «Донецкий пролетарий» (орган 

обласного комітету Донецького й Криворізького басейну та Харківського 

комітету РСДРП, 1917–1918), «Первое мая» (1917, один випуск). Скажімо, 

останнє видання присвячено «святу інтернаціоналу», яке традиційно 

відзначає «міжнародна сім’я робітничого класу»; відповідними були й 

численні заклики: «Хай живе соціалізм! Хай живе мир між народами! Хай 

живе восьмигодинний робочий день! … Геть мілітаризм! Хай живе 
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міжнародна боротьба за соціалізм!, «Хай живе інтернаціонал! Хай живе 

єдність армії з народом!».  

Органом Харківського комітету РСДРП, щоденною робітничою газетою 

був «Пролетарий» (з листопада 1917 р. змінив назву на «Донецкий 

пролетарий»). В анонсі на передплату зазначалося, що участь у виданні, крім 

постійних співробітників, візьмуть такі визначні діячі: М. Александров 

(Ольмінський), В. Бонч-Бруєвич, А. Бубнов, В. Бухарін, Г. Зінов’єв,                  

Ю. Каменєв, О. Коллонтай, В. Ленін, член Державної думи М. Муранов,           

Я. Свердлов, Людмила Сталь та ін. На сторінках газети можна знайти 

публікації Г. Зінов’єва («Чия перемога?»), тексти виступів Н. Леніна та його 

статтю з продовженням «Уроки революції»; цикл «Муніципальна кампанія» 

К. Сталіна; «Проти правлячої партії», «Чують», «Шукають винного» 

М.Ольмінського; «Чесна шпага» та «Призвідники й підбурювачі» 

І.Осинського.  

У харківській газеті вміщено матеріали видатного соціал-

демократичного діяча О. Ярославського (криптонім — Ем. Я-й), зокрема 

«Козаки та юнкери як опора і порятунок революції», «Смерть! Хто винен? 

(Голоси з армії)», «Відновлення революційної армії» та ін. Партійний діяч і 

публіцист Артем (Ф. Сергєєв) опублікував статтю «Горе-об’єднувачі». Кілька 

гострих статей політичного характеру належало Б. Воліну – «Пролетарські 

батьківські комітети», «Два шляхи», «Економіка і політика в нашій 

революції», «Знову криза влади». 

Автор Д. Ерде (справжнє ім’я — Д. Райхштейн) публікував фейлетони: 

«Вовки в овечій шкурі», «Біля розбитого корита», «Стокгольмська 

трагікомедія», «Колишні городові», «Уже ховають…», есе «Пелюстка за 

пелюсткою» і «Сумна річниця». В його статті «Слово – молот» порушувалася 

проблема впливу мовлення на політичні процеси, зокрема автор стверджував: 

«Слово – джерело всього. Коваль пролетаріату повинен мати вагомий молот-

слово. Словом можна не тільки боротися, а й перемагати…». Цієї ж теми 
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стосувалися стаття «Буржуазна преса — утриманка капіталу» А. Є. та замітка 

«Повага до свободи слова» (без підпису).  

Деякі статті та кореспонденції торкалися сутнісних питань соціал-

демократичного світогляду, як-от: «Свобода в небезпеці» Я. Ардова, «В чиїх 

руках народна революція?» Матроса, «Без хліба» І. Вєтрова, «Наша тактика в 

земельному питанні» і «Третій Інтернаціонал» Н. Антонова, «Каральні 

заходи» П. Діброви, «Біржі праці» Н. Дробинського. Практика професійного 

руху проаналізована в публікаціях Я. Бояркова («Квіти тред-юніонізму», 

«Підприємницькі спілки»), жіночі вимоги розглядалися в кореспонденціях   

Х. Вільновського («Лише праця звільнить жінку», «З приводу жіночого 

дня»).  

До дня виборів (9 липня 1917) в газеті друкувалися заклики, програми, 

списки кандидатів у депутати, велася наполеглива агітаційно-

пропагандистська діяльність у пресі. З’явилося гасло «Міська Дума — 

фортеця. Фортецю треба взяти в облогу і завоювати в бою» (№ 84), лунав 

заклик голосувати за список № 3. Торкаючись питання виборів до Державної 

думи, Т. Гневич звернувся до аналізу харківської польськомовної газети 

«Робітнича єдність», вважаючи її політику опортуністичною, а позицію —

націонал-ліберальною. 

Двомовним соціалістичним виданням у Харкові була щоденна робітнича 

газета «Донецкий пролетарий» як орган обласного комітету Донецького і 

Криворізького басейнів та Харківського комітету РСДРП, згодом — комітету 

РКП(б). У надзаголовку цієї більшовицької газети подано два рядки: 

«Російська соціал-демократична робітнича партія» та заклик «Пролетарі всіх 

країн, єднайтеся!», також у № 2 є «шапка»: «Вся влада Радам робітничих, 

солдатських і селянських депутатів!».  

Передові статті присвячувалися важливим суспільно-політичним 

питанням: «Будьте на сторожі», «Тверда лінія», «Контрреволюція та її лакеї», 

«Вертепи капіталізму», «Війна чи мир?»; «Російська Вандея» і «Захисникам 

«свободи» С. Картозії, «Про контроль над виробництвом» С.Стрельбицького, 
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«Війна і революція» В. Бистрянського, «Про націоналізацію банків» 

А.Митрофанова. T. S. порушував питання боротьби з «чорною реакцією», 

закликав іти уперед до «царства свободи», де влада належатиме Радам. 

 Чимало опубліковано кореспонденцій і заміток на тему партійної 

боротьби, критики негативних виявів, шляхів побудови нового ладу. До 

таких тем зверталися Ер. Сілін («Становище на Україні», «Геть шовіністів!», 

«Нова авантюра», «Харківські чорносотенці мобілізуються»), Макіївський 

(«Авантюра»), Ст. Разін («Правіше здорового глузду», «Що ж далі?», 

«Боротьба за мир», «Що зроблено урядом народних комісарів»), 

Мірошниченко («Продовольча вакханалія»). Широко подано повідомлення в 

різноманітних рубриках, як-от: «В Міській думі», «В Петрограді», «Хроніка», 

«Робітниче життя», «Економічний огляд», «Телеграми», «В армії», 

«Професійний рух» і т.д. Найчастіше такі дописи позначені криптонімами і 

псевдонімами (В. Ф., Х. М., Робітник, Залізничник, Донецький Лазар, 

Макіївський, Чорний).  

На сторінках «Донецкого пролетария» опубліковано статті знаних на той 

час більшовиків-ленінців, активних діячів РСДРП, полум’яних публіцистів. 

Серед них — М. Осинський («Рушницю на руку»), М. Ольмінський («Про 

план демобілізації»), М. Бухарін («До соціалізму»), Клара Цеткін («Боротьба 

за свободу і мир у Росії»), В. Косіор («Закон про робітничий контроль і 

завдання професійних спілок»), Д. Ерде («Локомотив історії», «Всесвітня 

пожежа», «Російська революція і мир», «Напередодні рішучого бою», «До 

становища в Донецькому басейні»), А. Ємельянов (псевдонім – Сурик) («Про 

свободу преси», «До Всеросійського з’їзду залізничників», «Забезпечте 

тил»). До виборів в Установчі збори РСДРП та її харківський орган преси 

назвали свого кандидата від Криворізького, Донецького та Харківського 

округів – Ф. Сергєєва (Артема). Йому належало кілька публіцистичних 

статей в «Донецком пролетарии»: «Брехунам і зрадникам», «До членів 

партії», «Влада Рад і міське самоуправління».  
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Повідомлення про українські політичні події, організації та установи 

публікувалися в газеті постійно («Українська республіка», «Українська 

конституція», постанови та декрети Ради Народних Комісарів, «Українське 

питання» Миколая тощо). Частина матеріалів подана українською мовою. 

Друкувалися оголошення партійного характеру: збори, конференції, різні 

партійні заходи. Наприклад, таке звернення: «Товариші робітники, солдати і 

селяни! Після прочитання газети «Донецкий пролетарий» не кидайте її і не 

рвіть, а передавайте іншим для прочитання». 

Типовою газетою в переліку здобутків РСДРП, її щоденних робітничих 

видань був і «Социалдемократ» (Харків, 1917). Із анонсу на передплату, 

вміщеному в газеті «Наше слово» (1917. № 1. С. 16), зазначено, що участь у 

щоденній робітничій газеті обіцяли взяти: П. Аксельрод, Астров, 

Єрманський, Л. Мартов, Є. Мартинов, С. Семковський. Співробітниками 

видання вважалися А. Александров, Л. Любимов, В. Марков, Л. Намарський, 

Б. Невельський, Н. Новицький, В. Рожицин, О. Рабінович, Л. Рубінштейн, 

Ейнгорн та ін. 

У редакційній статті подавалося звернення до читачів: «Підтримуйте 

робітничу пресу! Поспішайте передплатити «Соціалдемократ», організуйте 

колективну передплату на заводах, фабриках, у майстернях, організуйте 

збирання коштів на користь фонду робітничої преси». Зазначалось також, що 

робітнича преса – це «власна справа» робітників, «могутня сила в їхніх 

руках»; без своєї преси робітничий клас «німий і немічний» (№ 4, 5). «Не 

зволікайте, товариші!» — лунав зі сторінок газети заклик. Подібні мотиви 

з’являлись не раз, зокрема й у такій фразі: «Робітнича газета СД може 

існувати тільки при підтримці робітників». 

Друкувались передові статті («Похід на демократію», «Каміння 

заговорило», «Більшовики і мир» Аронова (він же — А. Левін), «Як бути з 

землею (до Селянського з’їзду в Харкові)» В. Маркова), цикли політичних 

оглядів («Московські листи» О. Рабіновича, «Петроградські листи»                
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В. Єжова3, «Щоденник журналіста» Боровича); кореспонденції, замітки, 

зарисовки («Поспішайте, борці за свободу» Ф. Остапенка, «Перед початком 

кінця» О. Рабіновича, «Споживча кооперація» А. Алексєєва, «Із подорожніх 

вражень» Сергія Кремнєва, «Нотатки про літературу» Б. Невельського) тощо. 

Кілька ґрунтовних статей подав харківський письменник В. Рожицин 

(«Розкол чи єдність», «Новонароджені», «Ціна крові», «Відродження 

Інтернаціоналу», «Дві революції»). Постійно друкувались замітки в рубриці 

«Партійне життя» («Мітинг в депо», «Велика перемога робітничого класу», 

«Проблеми дня»), під деякими стояли підписи Есдек, Українець, Ен-Ен та ін.  

Щоденна газета «Наш голос» (1917–1919) з’явилась у листопаді 1917 р. 

під керівництвом Харківського комітету меншовиків-оборонців, який 

неодноразово засуджував політику більшовиків у річищі однієї партії 

(публікації «Вся влада Установчим Зборам!», «Більшовицька авантюра і наші 

завдання», «Не поглиблення революції, а закріплення її завоювань», 

«Оборона країни і мир»). Критично й вороже поставилася редакція й до 

українського руху, називаючи його «ідейно слабким», нездатним до 

формування «українського національного ядра», стверджуючи помилково, 

що пролетарський рух в Україні не був «пофарбований у національні 

кольори» (1917. № 14). 

Досить «політизованою» виявилася преса Харківської губернії (загалом 

із 50 різнопланових періодичних видань дев’ять стояли на певній партійній 

платформі). Значні зусилля спрямовувала ПНС  на видання місцевих органів 

(«Наш голос», «Лебединский вестник», «Народная свобода», «Свободное 

слово», «Валковская речь»), що виходили в 1917–1918 рр. у таких містах, як: 

Суми, Лебедин, Богодухів, Куп’янськ, Валки. Соціалістичну орієнтацію 

провадили редакції газет  «Голос села» (Охтирка, УПСР), «Революционное 

3 Єжов Сергій Осипович (Йосипович) (справжнє прізвище – Цедербаум) – публіцист, 
перекладач, учасник революційного руху в Росії. Народився 1879 р. в Одесі, один із агентів 
доставки «Искры» в Росію, редактор московських журналів «Возрождение» і «Жизнь» (1911–
1912). 
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слово» (Богодухів), «Голос народа» (Куп’янськ), «Набат» (Богодухів; соціал-

демократи-інтернаціоналісти).  

Кількісні та якісні параметри партійної преси різних напрямів можна 

простежити на прикладі однієї з найбільших губерній (зокрема в площині 

показників періодичних видань) — Херсонської губернії на початку ХХ ст. 

(1900–1917). За територіальним розподілом до її складу входили такі великі 

міста, як Одеса, Херсон (губернський центр), Миколаїв, Єлисаветград. 

Використання історико-бібліографічних оглядів, покажчиків, довідників, 

списків, каталогів бібліотек України і Росії дали змогу встановити в 

Херсонській губернії понад 30 назв партійної періодики. До уваги бралися 

тільки ті газети, бюлетені, «летючі листки», де видавцем був партійний 

комітет чи організація (РСДРП, ПСР, ПНС, монархічні «Союзи» тощо) або 

зазначалося: «видання Одеської групи РСДРП», «орган ПСР»  і т.д. 

На півдні імперії значна кількість партійної преси початку ХХ ст.  

видавалася за сприяння РСДРП, тому й гасла були традиційні: «Пролетарі 

всіх країн, єднайтеся!», «Геть самодержавство! Хай живе наша подальша 

боротьба з буржуазією!», «Хай живе соціалізм!», «Всі за одного й один за 

всіх!». У такому наступальному, бойовому тоні подавалися матеріали на 

сторінках газет «Рабочее слово» (Одеса, 1902), «Наше дело» (Миколаїв, 

1903), «Пролетарское дело» (Одеса, 1905), «Голос рабочих» (Єлисаветград, 

1905), «Семафор» (Одеса, 1906), «Борьба» (Миколаїв, 1908), «Рабочий» 

(Одеса, 1910). 

Як зазначає російський дослідник Р. Овсепян, після Маніфесту 17 

жовтня 1905 р., що закріпив політичні свободи в Російській імперії, значно 

зріс вплив демократичних сил на чолі з РСДРП. Незважаючи на «серйозні 

програмні розмежування», і більшовицька, і меншовицька фракції цієї партії 

проголошували спільну мету: ліквідація самодержавно-феодальних 

пережитків, вирішення аграрного питання [220, с. 18]. 

Такі видання, як «Голос рабочего», «Наше дело», «Борьба», «Семафор», 

«Рабочий», порушували питання життя трудящих, виборювання їхніх 
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людських і громадянських прав, висували завдання — «стати повноцінними 

громадянами — господарями держави». Редакція газети «Голос рабочих» 

закликала: «Шикуйтеся в лави під червоним соціал-демократичним прапором 

і щасливе майбутнє за нами» (1905. № 3). Поточні завдання робітничого 

класу в миколаївській газеті «Наше дело» визначались як невідкладні: 

необхідно «негайно струсити з себе сонливість і приєднатися до своїх 

товаришів в інших містах у боротьбі за вільне людське існування»; новорічна 

передова стаття завершувалась закликом: «З новою більшою силою вперед 

на боротьбу!» (1903. № 6). Ці думки підтримував і орган Одеського 

залізничного комітету РСДРП «Семафор»: «Час приєднатися до численних 

батальйонів соціал-демократичної партії, під її керівництвом звільнити себе й 

весь народ від свого найбільшого ворога, ганьби Росії та всього світу!», «Геть 

чорносотенний уряд! Хай живе єдність робітничого класу! Хай живе 

соціалізм!» (1906. № 1). 

Повідомлення та роздуми над політичними подіями і черговими 

кроками на шляху до звільнення трудового народу провінційні періодичні 

видання РСДРП подавали в таких рубриках: «Місцеве життя», «Наші 

кореспонденції», «Страйки», «Хроніка», «Профспілки», «Листи», де 

наводились факти про діяльність робітничих і профспілкових організацій на 

заводах і фабриках, в установах і майстернях (організація соціал-

демократичних груп у містах і селах, звіти партійних комітетів, «приниження 

та знущання», «жертви й провокації» тощо). Більшість публікацій не мала 

підписів, найчастіше використовувалися псевдоніми або криптоніми (С-Д, 

Робітник, Чорноморець, Піонер). 

Від початку 1917 р., коли на зміну нетривалій і малопотужній пресі 

1902–1910 рр. прийшли довгострокові видавничі «проекти» російського 

пролетаріату, соціал-демократична ідеологія значно зміцнила свої позиції. 

Серед нових партійних видань на Херсонщині з’явились: «Голос пролетария» 

(Одеса, 1917–1918, згодом перейменований в «Одесский коммунист»), 

«Социалдемократ» (Єлисаветград, 1917; продовженням стала газета «Голос 
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рабочего»), «Пролетарское знамя» (Миколаїв, 1917–1918), «Южный 

рабочий» (Одеса, 1917–1918) та ін. У цій партійній пресі стало більше 

передових статей роз’яснювального характеру, матеріалів про політичні 

події, публікацій про завдання і призначення пролетаріату («Пропорційна 

система виборів», «Соціалізм та імперіалізм», «Боротьба за мир»,  

«Продовольче питання», «Завдання революційної демократії на селі», 

«Обиватель і демократизм» тощо). 

Скажімо, орган Єлисаветградської організації РСДРП 

«Социалдемократ» у передовій статті 5 травня 1917 р. наголошував на ролі 

робітничої преси як «найбільшої зброї політичного та економічного 

звільнення робітників». Тут друкувались такі статті, кореспонденції й 

замітки, як: «Відродження Інтернаціоналу», «Що далі?», «Петроградські 

події», «Нове зрушення революції», «Передвиборча мобілізація партії». В 

газеті є авторські матеріали: С. Михайловича («Що таке соціал-демократична 

робітнича партія»), Завадовського («Економічна розруха і продовольче 

питання»), М. Могили («Ради чи Спілки?»), І. Фонберштейна («Лист із 

Петрограда: про кризу влади»), Е. Яновської («Національне питання і соціал-

демократія», «Школа  і соціалісти», «Соціалізм як економічна необхідність», 

«Геніальна думка кадета»). 

Соціал-демократична преса 1917 р. мала відповідні до нового 

політичного розвитку постійні рубрики: «Робітничі комітети», «Резолюції»,  

«Із робітничого життя», «Державна Дума», «Наша преса», «Телеграми», 

«Огляд преси» та ін. Наприклад, одеська газета «Голос пролетария» 

пропонувала замітки в рубриках «Партійне життя», «Солдатське життя», 

«Робітниче життя», «Преса», «Листи в редакцію»; тут опубліковано 

декларацію фракції більшовиків, Маніфест 3-ї Цимервальдської міжнародної 

соціалістичної конференції, відозви про вибори в Установчі збори, статті      

В. Леніна та інших авторів. 

Якщо перша хвиля соціалістичної преси в Херсонській губернії 

виходила 1–6 номерами, то її продовжувачі в 1917 р. з’являлись до читача 
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щоденно чи по кілька разів на тиждень. Наприклад, одеський комітет РСДРП 

у 1917 р. видав 176 номерів газети «Южный рабочий»; «Голос пролетария» 

від липня до грудня того ж року вийшов 72-ма номерами.  

Тривалий час проіснував орган Миколаївського комітету РСДРП 

(більшовиків-інтернаціоналістів) «Пролетарское знамя» (1917–1918). 

Імовірно, газета видавалася довше, принаймні, як зазначає В. Солдатенко, з 

20 лютого 1918 р. змінено назву на «Борьба» (газета виходила до 5 березня 

1918 р.). У редакційній статті першого номера надруковано основні партійні 

заклики: «Під наше знамено, товариші! Під знамено революційного 

соціалізму! Під знамено пролетарського Інтернаціоналу! Під прапор 

прийдешнього миру, творцем якого історією і життям призначений стати 

солідарний міжнародний робітничий клас!» (1917. № 1). Відповідно 

наводились мотиви появи подібного видання: бути органом революційного 

пролетаріату, провідником ідей Інтернаціоналу, висвітлювати сьогодення і 

прийдешнє, сподіваючись на «співчуття товаришів робітників, солдат і 

селян» (1917. № 1). 

У газеті «Пролетарское знамя» друкувалися замітки та документи про 

діяльність Ради Народних Комісарів, боротьбу з соціал-шовіністами (стаття 

«Соціал-патріотизм і революційний інтернаціоналізм»), піднесення класової 

свідомості. Негативно ставилася редакція до «маневрів» Центральної ради, 

контрреволюційних сил, «буржуазної олігархії» та «інтриг германської та 

австрійської дипломатії» [285, с. 52–53].  

Нині вже раритетами стали газети першого десятиліття ХХ ст.; 

більшість партійних органів, що видавалися в Одесі, Миколаєві, Херсоні, 

Єлисаветграді в той час, представлена в Музеї книги (фонд рідкісних і цінних 

видань) РДБ (Москва), часто навіть не оригіналами, а фотокопіями. 

До цієї групи преси РСДРП були ідеологічно близькими бюлетені Рад 

робітничих депутатів (до 1917), профспілкові газети й журнали, переважна 

більшість із яких видавалася в Одесі: «Бюллетень Совета рабочих депутатов 

г. Одессы» (1905), «Рабочее дело» (1906), «Южный профессиональный 
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листок» (1906), «Союз» (1906), «Молот», (1917–1918), «Южный 

профессиональный вестник» (1917–1918), «Рабочая правда» (1917) та ін. 

У 1917 р. активізувалася політична діяльність на півдні Росії ПСР 

(есерів), які видавали в Одесі такі газети, як: «Крестьянин и рабочий» (згодом 

видання дістало назву «Земля и воля») та «Революционное дело». Їхнім 

гаслом були слова: «В боротьбі здобудеш ти право своє!». Тут друкувались 

матеріали про поточні події, революційні здобутки, майбутній правопорядок 

у країні («Про тих, хто загинув за землю і волю» І. Смирнова, «Під червоним 

прапором» З. Сандомирського, «За лівими соціалістами-революціонерами» 

Є. Щепкіна, «Нова фаза революції» П. Шифера). 

Своїм пропагандистським рупором у справі обстоювання 

конституційно-демократичних перетворень ПНС обрала в Херсонській 

губернії таку періодику, як «Известия Партии народной свободы» в Одесі 

(1906; газета призначалась читачам у Бессарабській, Таврійській, 

Херсонській та інших губерніях півдня Росії) та «Народная свобода» в 

Херсоні (1917). Діяльність кадетів та їхню політику відстоював також орган 

прогресивних професорів (ПНС) «Власть народа» (Одеса, 1917).  

25 березня 1906 р. редакція газети «Известия Партии народной свободы» 

повідомляла про потребу «оновлення життя … в так званому 

новоросійському краї», тому конституціоналісти-демократи вважали 

необхідним подавати на сторінках свого друкованого органу «цікаві з точки 

зору нашої партії факти місцевого життя», звітувала про свою діяльність та 

«важливіші моменти із загальноросійського життя партії» (1906. № 1). 

Здебільшого публікації на сторінках часопису стосувалася загальної 

партійної діяльності ПНС у різних місцевостях (Одеса, Херсон, Тирасполь, 

Таврія, Бессарабія), виборів до місцевих органів влади та Державної думи. 

Єврейські партії соціалістичного спрямування (Бунд і По’алей-Ціон) 

видали в Одесі 1917 р. дві газети: відповідно «Наш голос» і «Свободный 

путь». Лише одним виданням заявили про себе в Одесі 1917 р. анархісти, 
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випускаючи в світ «періодичний орган анархістської думки» «Голос 

анархиста». 

Помітним на півдні Російської імперії початку ХХ ст. був рух 

монархічних, чорносотенних і так званих «народних» партій, серед яких 

«Союз русского народа» і «Союз русских людей». До списку їхніх видань 

належать безпосередньо такі газети: «Вестник Одесского союза русских 

людей» (1908), «Русский голос» (Одеса, 1912–1916), «Русский мир» (Одеса, 

1911–1913), «За царя и Родину» (Одеса, 1906–1909), «Русский богатырь» 

(Миколаїв, 1906–1907), «Набат» (Одеса, 1913–1914), «Одесская резина» 

(1908–1909). 

Як зазначав російський історик преси Є. Ахмадулін, вплив «Союза 

русского народа» значно зріс після 1905 р., зі спадом соціал-демократичного 

руху. До спілки часто приєднувалися «дрібні монархічні, націоналістичні, 

патріотичні організації і просто стихійно організовані бойові дружини» [7,   

с. 80]. У 1906–1907 рр. провінційні осередки налічували понад три тисячі 

членів; цар підтримував «Союз», уряд надавав «щедрі субсидії». Всі 

друковані органи сповідували статутні завдання: «розвиток національної 

самосвідомості», об’єднання «русских людей» для спільної роботи на 

користь Вітчизни – «Росії єдиної і неподільної». 

Зокрема, в передовій статті газети «Вестник Одесского союза русских 

людей» зазначено, що могутньою силою в досягненні своєї мети Союз 

завжди вважав усне й друковане слово, як основний засіб «виховання 

громадської думки всіх напрямків». Це означало: пробудження і виховання 

російської національної думки, «натхнення російських національних 

почуттів, утворення самостійної російської особистості в кожній російській 

людині», «об’єднання всіх, хто усвідомлює себе русскими, в могутній 

національний Союз», що проголошує «історичні начала життя 

Православного Русского Народа» (1908. № 1). 

Редактор газети «За Царя и Родину» граф О. Коновніцин теж вважав 

своє видання «вустами» російського народу; на його думку, це була «свята 
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духовна зброя», що може дати відсіч усьому, що є «чужим для російського 

серця» (1906. № 1). Відстоювання «споконвічних історичних засад» 

російського життя (православ’я, самодержавство, російська народність) 

призводило до боротьби на різних національних фронтах: «воювати з 

євреями», «захищати росіян від єврейського засилля», відстоювати права 

російського селянина й робітника як «господаря російської землі».  

Дотичними за висловленими ідеями (часто редакторами виступали ті ж 

особи, які очолювали органи зазначених вище монархічних «Союзів») були 

такі одеські газети: «Россиянин» (1914), «Русская правда» (1910), «Русская 

речь» (1905–1917), «Южный баян» (1908–1910), «Южный богатырь» (1908–

1911) та ін. Концепція їхніх публікацій була однозначною: протиставлення 

росіян іншим націям, боротьба з євреями та українцями, поляками та 

вірменами – всілякими «інородцями», «іноземцями», а також протистояння 

«революціонерам, кадетам, конституціоналістам» та ін., які виступали проти 

«необмеженого самодержавства царя». Саме такі матеріали, як загалом і весь 

спектр подібної періодики, сіяли ворожнечу, розбрат між людьми різних 

національностей, насаджували зверхність одного народу над іншим, 

викликали політичні, духовно-освітні й навіть економічно-господарські 

непорозуміння. 

Аналіз періодичних видань Херсонської губернії (загалом понад 800 

газет і журналів, що вийшли в світ до 1917 р.) свідчить, що суто партійні 

видання в реґіоні становили незначний відсоток (до 4 %). Безпосередньо 

органами та виданнями окремих партій були газети й бюлетені 

соціалістичного спрямування (60 %). Це видання РСДРП (45 % усієї 

партійної періодики), ПСР, єврейських партій Бунд і По’алей-Ціон, а також 

ПНС (кадети) і монархічно-чорносотенних організацій («Союз русского 

народа», «Союз русских людей» [81]. 

Деякі партійні групи й осередки не значилися як видавці, але мали  

ідеологічний вплив на ту чи іншу періодику регіону. Скажімо, до соціал-

демократичного напряму тяжіли газети й журнали профспілкової орієнтації, 
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деякі сатирично-гумористичні журнали; видання Рад робітничих, селянських 

і солдатських депутатів; «демократичні газети», органи «соціалістичних і 

демократичних реформ». Монархічні гасла активно пропагували газети, що 

вже у назві мали суто російські орієнтири («Россиянин», «Русская правда», 

«Русская речь» та ін.) [див. також: 76; 81; 83]. 

За кількісними показниками партійної преси на Херсонщині першість 

належить Одесі, де вийшло 74 % всієї розглянутої періодики; 4 видання 

з’явилось у Миколаєві, 3 – у Єлисаветграді, 1 – у Херсоні. Вся зазначена 

партійна преса на Херсонщині видавалась російською мовою. Брак 

впливових українських партій (наприклад, УСДРП, яка виявила себе на 

початку ХХ ст. у Києві, Катеринославі, Харкові) позначився й на загальному 

характері бачення майбутнього, пошуку шляхів до розбудови соціалістичної 

федерації. 

Серед розглянутих реґіонів Східної України початку ХХ ст. найбільше 

партійних видань видавалось у Київській, Харківській, Катеринославській, 

Полтавській губерніях; найменш політизованою виявилася преса в 

Чернігівській, Подільській, Волинській губерніях. 

На початку ХХ ст., передусім у 1917–1918 рр. відбувається активізація 

партійної преси національних меншин, що населяють територію України. 

Зусиллями Польської соціалістичної партії, Польського соціалістичного 

об’єднання, Чехословацької соціал-демократичної робітничої партії 

видавались: орган польських соціалістів «Sprawa Robotnicza» (Київ, 1917), 

«Harce» (Київ, 1917), «Jedność Robotnicza» (Харків, 1917), «Wyzwolenie» 

(Одеса, 1917–1919), «Свобода / Svoboda» (Київ, 1917). 

Існують публікації, в яких українські вчені (найчастіше — історики, 

політологи, правознавці) вивчають діяльність національних меншин на 

території України в різних географічних, часових, науково-тематичних 

аспектах. Так, Є. Назарова аналізує розвиток культурно-просвітніх 

організацій поляків в Одесі, називає Партію польських соціалістів [210].       

О. Ядловська простежує діяльність нечисленних національних груп 
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південноукраїнського реґіону: греків, чехів, литовців, латишів, естонців, 

молдаван, вірмен та інших народів, акцентуючи увагу також на їхній 

політичній свідомості [353].  

Товариства прибалтійських народів в Одесі, зокрема національно-

культурні об’єднання на початку ХХ ст. стали об’єктом дослідження В. 

Македон, яка згадує партійні осередки латишів і литовців [189]; особливості 

відносин між різними партіями в період піднесення національно-визвольного 

руху в Україні розглядала О. Довгалець [111]. 

За останні два десятиліття зросла кількість розвідок про єврейський 

сегмент в українському суспільно-політичному й культурно-освітньому 

просторі. В історичній площині знайшли відображення питання участі 

представників єврейської громади та єврейських партій у державотворчих 

процесах в Україні. Зокрема, йдеться про вплив Лютневої революції і 

створення Центральної ради на активізацію єврейського політичного життя, 

налагодження стосунків із українським урядом та участь у розбудові 

демократичних національних взаємин.  

Цим питанням присвячена монографія «Єврейські партії та об’єднання 

України (1917–1925)» О. Наймана [211], статті Т. Батанової [9], В. Устименка 

[321], З. Марковської [194], які розглядають роль єврейських організацій і 

партій у контексті українського державотворення доби національно-

визвольних змагань початку ХХ ст. Але преса політичних партій згадується 

не часто, спорадично, відомості про таку періодику не систематизовані. 

Для з’ясування особливостей функціонування преси партій 

національних меншин у добу Української революції початку ХХ ст. на 

території Наддніпрянщини безпосереднім об’єктом дослідження обрано 

пресу партій національних меншин (Чехословацька соціал-демократична 

робітнича партія, Польська соціалістична партія, румунські соціал-

демократи, Єврейська партія По’алей-Ціон, Бунд, «Фолкспартей» та ін.) на 

території Наддніпрянської України в перші роки національно-визвольних 
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змагань (1917–1918), зокрема такі видання, як: «Svoboda», «Sprawa 

robotnicza», «Lupta», «Vestitorul», «Ді нахліхтен», «Унзер лебен» та ін. 

Лютнева революція 1917 р., що нищівно розхитала основи монархізму в 

Російській імперії, дала змогу багатьом народам нарешті виявити свій 

потенціал у боротьбі за здобуття незалежності. Нерідко ця політична й 

національна боротьба відбувалася під впливом політичних партій, груп, 

осередків, окремих лідерів. До визвольних процесів долучилися й ті 

національні громади та їхні керманичі, які згодом утворили незалежні 

держави (або відновили історичну справедливість, відколовшись від 

Російської імперії). Особливо активно в діяльності національних політичних 

партій на території Наддніпрянської України виявили себе поляки, чехи, 

євреї, румуни, грузини, вірмени та ін. Деякі партії видавали часописи, інші – 

час од часу публікували звіти, хроніку, кореспонденції, оголошення на 

сторінках національної преси. 

Так, від жовтня до кінця грудня 1917 р. у Києві (далі газета 

функціонувала в Полтаві й Таганрозі) видавався «перший чеський 

робітничий орган в Росії» «Svoboda  / Свобода», що презентував інтереси ЦК 

Чехословацької соціал-демократичної робітничої партії в Росії. Редактором 

тижневика був А. Гайс, який спрямовував публікації видання в річище ідей, 

висловлених у загальних гаслах: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» та 

«Уперед до перемоги соціалізму». Відповідно до партійної лінії газета 

висловлювала свою одностайність із російським пролетаріатом, 

підтримувала справу перемоги революції, здійсненої в жовтні 1917 р., 

вважаючи її «проломом», що призведе до нівелювання «націонал-етичного 

імперіалістичного ідеалу» (1917. № 1).  

Політичний щотижневик «Revoluce / Революція» (Київ, 1917) вийшов із 

нагоди з’їзду Об’єднання чехословацьких спілок у Росії, висловлюючи 

прагнення будувати «на батьківщині республіку, яка б відповідала 

демократичному духу чеського народу» [45, т. 3, с. 58–59]. 
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Як орган польських соціалістів заявила про себе київська польськомовна 

газета «Sprawa robotnicza / Робітнича справа»; її публікації були спрямовані 

на робітничу аудиторію, щоб нести в їхні маси «світло свідомості». В 

першому номері подано соціалістичні гасла: «Пролетарі всіх країн, 

єднайтеся» та «Визволення робітничого класу може бути справою тільки 

самих робітників». Питання згуртованості пролетаріату, міжнародної 

робітничої солідарності, необхідності боротися за власні права й свободу 

висвітлювались у публікаціях «Травневе свято», «Чи є антинародним 

робітничий клас?», дописах та інформації в рубриці «Робітничий рух» 

(повідомлення про виникнення польських робітничих товариств у Києві, 

Харкові, Катеринославі, Слов’янську, Петрограді та інших містах Росії). 

У Києві імовірно виходили польські газети «Robotnik Polski» (1917), 

«Demokrata Polski» (1917–1918), орган Польської соціалістичної партії «Glos 

narodu» (1917), «Harce» (1917), що згадуються в монографії польського 

дослідника А. Сліша [365, с. 46, 125, 126, 128, 344] та покажчику 

періодичних видань Києва [45, т. 4, c. 191]. У двох джерелах («Газеты СССР. 

1917–1960»  та монографії А. Сліша) згадано ще кілька польських газет, що 

виходили в Харкові 1917–1918 рр. і за назвами схильні до соціалістичних 

орієнтирів, але жодного примірника досі не вдалося знайти (серед них 

видання: «Polska dla ludu prszed lud zdobuta», «Sierp», «Tydzien Robotniczy», 

«Walka»). Важливо також зауважити, що безпартійні чи загалом політичні 

польські й чеські газети на території Наддніпрянщини теж відверто 

висловлювали свою думку про суспільні процеси в Росії та на своїй 

батьківщині [див.: 65, с. 41]. 

У Харкові цього часу зафіксовано орган Польського соціалістичного 

об’єднання, щотижневик «Jedność Robotnicza / Робітнича єдність» (1917). Тут 

подано кілька революційних закликів: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», 

«Визволення робітничого класу — справа самих робітників», «Хай живе 

солідарність вільних народів!». У публікаціях висвітлювалися питання 
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робітничого руху, пролетарського єднання, святкування Першого травня, 

проведення з’їзду польських соціалістів. 

До аналізу діяльності нечисленних національних груп 

південноукраїнського реґіону звертається О. Ядловська, яка вважає Одесу 

початку ХХ ст. центром грецької діаспори в Російській імперії. Греки й 

болгари не брали активної участі у подіях 1917 р., «обмежившись 

самоорганізацією та заходами в сфері освіти та культури» [353, с. 45]. У 

реґіоні діяли дві вірменські соціалістичні партії — Дашнакцутюн і Гнчак, 

члени яких збирали кошти і закуповували зброю для своїх однопартійців на 

Кавказі. Потужною була в Одесі грузинська громада, зокрема в 

Новоросійському університеті існувало грузинське земляцтво, окремі члени 

якого належали до Партії соціалістів-федералістів Грузії.  

Одеська організація латиських соціал-демократів виникла в березні 1917 

р., вона співпрацювала з РСДРП [353]. Латиські групи більшовиків 

зосереджувались здебільшого в Миколаєві та Катеринославі. Литовські 

соціал-демократи та соціалісти-революціонери-народники існували в Одесі, у 

1917 р. з’явилась литовська група РСДРП. У причорноморському місті діяла 

Молдавська прогресивна партія. Естонська організація РСДРП виникла в 

Миколаєві [353, с. 50]. Та жодна з цих національних партій на півдні України 

не мала свого видання. 

На політичній видавничо-редакційній арені виявили себе румуни. Так, 

румунський національний рух улітку 1917 р. налічував в Одесі до тисячі 

лівих соціал-демократів. У причорноморському місті виходили румунською 

мовою, починаючи з 1917 р., три газети: «Depeşa / Пошта», «Vestitorul / 

Вісник», «Lupta / Боротьба». Остання газета подавала заклик «Хай живе 

революція!»; тут друкувалися повідомлення, кореспонденції, статті, 

телеграми (зокрема такі: «В Іспанії», «Ситуація в Росії», «Ситуація у 

Франції») тощо. 

Активними в межах усіх територій Наддніпрянської України були 

єврейські партії. Не випадково до Малої ради, як зазначає В. Устименко, 
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увійшли представники 16 єврейських партій та об’єднань під керівництвом 

С. Гольдельмана, П. Меньчківського, О. Золотарьова, М. Лібера, М. Рафеса, 

Н. Сиркіна та ін.; віце-секретарем із єврейських справ був призначений        

М. Зільберфарб (Об’єднана єврейська соціалістична робітнича партія), 

членом Верховного суду обрано лідера територіалістів А. Марголіна [321]. 

До різних політичних партій єврейського спрямування в 

Наддніпрянській Україні у 1917 р. належали такі періодичні видання, як: 

«Еврейская рабочая хроника» (Вінницький комітет ОЄСРП); передвиборні 

газети «Еврейский социалист» (орган Луганської організації єврейської 

соціал-демократичної партії) та «Еврей-избиратель» (Полтавський 

губернський комітет партії «Ідиш фолкспартей»); «Ді нахліхтен» (1917;  

бюро Харківського комітету Бунду); «Арбетерцайтунг» (Харків, 1917); «Дер 

юдішер соціаліст» (Київ, орган ЦК Єврейської соціалістичної робітничої 

партії, Київ); «Нойє лебен» («Дос найє лебн») (Київ, 1917–1919, орган 

Тимчасового виконавчого бюро ОЄСРП По’алей-Ціон) та ін. [див.: 65, с. 42]. 

Скажімо, члени харківської організації Єврейської соціалістичної партії 

«Бунд» видавали тижневик російською мовою «Наше слово» та газету «Ді 

нахліхтен» (1917, мова текстів — ідиш). Зокрема «Наше слово» чітко 

пояснювало програму боротьби єврейського пролетаріату за нове життя, 

підтримувало «могутні темпи розвитку українського визвольного руху». 

Починаючи із № 4, цей соціал-демократичний тижневик вийшов за межі суто 

харківського часопису, об’єднавши кілька районних комітетів. Уже як орган 

районного комітету Бунду для Катеринославської, Харківської і Таврійської 

губерній і Донської області «Наше слово» (1917. № 4–7) видавалось у 

Катеринославі.  

Основні публікації стосувалися політики партії, проведення зібрань і 

з’їздів, повідомлення новин із партійних осередків. 26 вересня 1917 р. 

надруковано передову статтю з оглядом політичних подій, кореспонденції 

«Єврейський з’їзд і самовизначення єврейського народу» О. І. Фіша та «Як це 

сталося» (конференція Бунду), «Думки» Ф., звернення «Нашим … “братам в 
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Ізраїлі”» Етьє, вірш «Бунд» А. Коца та заклик на виборах в Установчі збори 

голосувати за Партію єврейського пролетаріату «Бунд» (список № 11). 

Тижневик «Наш голос» (блок РСДРП та Бунду) видавався в Одесі за 

редакцією Г. І. Лур’є в 1917 р. Важливе місце на шпальтах № 8 відводилося 

передвиборчій агітації, зокрема вже на першій сторінці вміщено два заклики: 

«Товариші! Чим енергійнішою буде ваша агітація за список № 3, тим 

повнішою буде наша перемога!»; «Де важко дихається, де чути горе, там всі 

голоси будуть віддані лише списку № 3». У такому ж аспекті подано й інші 

публікації: «Гріх Бунду» А. Г., «Кому це потрібно?» Альберта, «Партія 

порядку» Ілліча, «Не брешіть» А. Гольдмана, «Наші кандидати», «Союз 

ярмулки і циліндра» Т. Боярського, «Муніципальні вибори в містах», «На 

загальноєврейській конференції» Н. Солостянського, деякі поточні матеріали 

(рубрики «Партійна хроніка», «По краю», «Із професійного життя»). 

У деяких джерелах згадується орган Південного обласного, а згодом 

Головного українського комітету Бунду «Фолксцайтунг» (Київ, вересень 

1917 – травень 1919, із перервами) за редакцією одного з головних лідерів 

партії, публіциста М. Рафеса [26]. В колекції єврейських періодичних видань 

міжвоєнного періоду (відділ юдаїки НБУВ) це видання має написання 

«Фолкс-цайтунг» (початком виходу газети зазначено серпень); тут  

зберігаються і вже згадувана «Дос найє лебн», а також газета ОЄСРП «Найє 

цайт» (вересень 1917 – травень 1919) і сіоністська газета «Телеграф» (1917 – 

січень 1918) [122]. 

Тривалою за часом існування була єврейська політична, громадська і 

літературна газета «Унзер лебен» в Одесі, що видавалася приблизно з 1906 р. 

«за участю найкращих єврейських сил». Завдання газети – «тлумачити 

настрої єврейського суспільства», висвітлювати тернистий шлях народу, 

відповідати на хвилюючі питання. Існувала мережа власних кореспондентів у 

Росії та за кордоном. За даними англомовного довідника «Encyclopedia of 

Ukraine» [361, p. 65], це був щоденний орган По’алей-Ціон саме в той час, 

коли газету редагував визначний єврейський та український політик, 
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науковець й економіст С. Гольдельман. Із червня 1917 р. до квітня 1918 р. він 

був представником названої партії у Центральній раді, Малій раді, а під час 

гетьманського уряду мешкав в Одесі та керував сіоністською газетою. 

На нашу думку, існує кілька джерел, в яких зафіксовані періодичні 

видання тих чи інших національних партій на території Східної України, але 

з певних причин (культурно-історичного, економічного й політичного 

характеру; брак як електронних, так і паперових каталогів; недостатньої 

кількості перекладачів і фахівців, які б могли прочитати відомості, 

наприклад, на івриті чи ідиш тощо); відсутність чіткої й об’єктивної 

інформації про доступні примірники чи комплекти подібної преси не тільки в 

бібліотеках України, а й Росії, зокрема Москви й Петербурга, куди 

потрапляли обов’язкові примірники видань, що видавалися в імперії) [65,      

с. 43] введення такої партійної періодики в науковий обіг ще не здійснено.  

Автор монографії про єврейські партії та об’єднання О. Найман подає 

дві назви сіоністських видань у 1917 р. (журнал «Еврейская молодежная 

мысль» у Києві, тижневик «Еврейская мысль» в Одесі), посилаючись на 

архівні джерела [211, с. 45]. Варто уточнити, адже в Одесі з 1906 р. існувало 

три періодичні видання з однаковою назвою: тижневик «Еврейская мысль» 

(раніше – «Кадима) як орган єврейської національної думки на півдні Росії 

(1906–1907, редактор-видавець М. Шварцман); тижневий журнал із такою ж 

назвою (1917, редактор І. Тривус, видавець С. Рубінштейн), а також уже 

зазначене вище видання сіоністського комітету Одеського району. В 

покажчику «Одеська періодична преса років революції та громадянської 

війни» описано ще кілька періодичних видань 1917–1919 рр. [див.: 65, с. 43]. 

Отже, активізація політичного життя на українських землях із весни 

1917 р., піднесення питань національного статусу, демократичні 

перетворення створили умови для розвитку не тільки українських партійних 

видань чіткого патріотично-державницького забарвлення, а й певних видань 

національних меншин, що утворювали культурно-просвітні громади чи 

політичні об’єднання. Польські, чеські, єврейські, румунські та інші партії, 
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здебільшого соціалістичного спрямування, порушували 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 [61]. 

Слід зауважити, що досі триває процес бібліографічного реєстру преси, 

що видавалася в Україні та поза її межами, зокрема й національними 

громадами їхньою рідною мовою. Виявлення іншомовних періодичних 

видань (серед них можуть бути й партійні часописи), що з’явились у світ 

завдяки етнічним меншинам, введення нової інформації до наукового обігу, 

скрупульозний аналіз структурно-функціональної, проблемно-тематичної та 

жанрової специфіки залишається відкритим питання для істориків преси.  

Отже, більшість партійних видань Наддніпрянщини початку ХХ ст. 

одного спрямування дотримувалася у змісті подібних ідей, гасел, структурно-

організаційних компонентів. Але розгалуження партій (зокрема, 

соціалістичних, соціал-демократичних, революційних, конституційно-

демократичних тощо), привнесення національно-визвольних елементів у 

політичну діяльність (наприклад, РСДРП, УСДРП, єврейський Бунд, 

Польське соціалістичне об’єднання та ін.), творчі позиції партійних лідерів 

суттєво впливали на ефективність і популярність тих чи інших партійних 

видань на початку минулого століття. 

Багатопартійні традиції суспільного життя, використання преси для 

соціокомунікативного підтримання партійної організаційної та ідеологічної 

діяльності мають свої джерела на початку ХХ ст., що залишається 

актуальною проблемою для історії української журналістики сьогодні. 

 

2.3. Пропаганда політичних ідей в пресі українських партій в перші 

роки  Української революції (1917–1918) 

Для творення майбутньої української державності переломними  стали 

1917–1918 рр. У вирі революцій і революційних переворотів, формування 

різнополярних структур влади (Тимчасовий уряд, Українська Центральна 
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рада, Всеросійські установчі збори тощо), осмислення перспективних шляхів 

політично-духовного розвитку важливе місце в суспільному житті належало 

партіям, які відстоювали свої соціально-культурні програми; висували ідеї 

федералізму, автономії, суверенітету України чи неподільності Росії; 

боролися за політичну свідомість мас, намагались формувати громадську 

думку навколо власних партійних орієнтирів. 

Активним «агітатором і пропагандистом» у цій політичній боротьбі 

виступала преса. Збільшенню кількісних показників періодика на території 

Наддніпрянської України в цей період значною мірою завдячує політизації 

всіх суспільних сфер життя. 

Скрупульозними дослідниками української преси доби національно-

визвольних змагань зарекомендували себе автори навчальних посібників із 

історії української преси В. Владимиров, В. Гандзюк, А. Животко, С. Кость,   

І. Крупський, І. Михайлин, О. Мукомела, О. Пархітько, О. Хобта,                   

Н. Сидоренко, та ін. Чимало досліджень у цьому плані здійснено істориками, 

які уважно вивчали функціонування партій та їхніх друкованих органів               

(В. Головченко, І. Михальський, М. Романюк, Г. Рудий, О. Сарнацький та 

ін.). Не залишилися поза революційним контекстом 1917 р. і російські 

дослідники; крім праць радянських науковців, варто звернути увагу й на 

сучасні розробки таких учених, як: А. Антонов-Овсєєнко [4], В. Ахмадулін 

[6; 7], Р. Овсепян [219; 220], Є. Петрова [238]  та ін. 

До цієї тематики долучилися й українські політичні й громадські діячі в 

еміграції, які були не тільки свідками, а й учасниками революційних змін   

(В. Винниченко, М. Грушевський, М.Ковалевський, І. Мазепа, І. Майстренко, 

П. Христюк, М. Шаповал). Інтенсивну партійну діяльність на території 

України початку ХХ ст., перерозподіл політичних сил, злиття чи роз’єднання 

партійних структур у революційну добу 1917–1920 рр. неодноразово 

висвітлював у своїх монографіях історик  В. Солдатенко [286; 287; 289; 290; 

291]. 
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Загальні процеси політичних змагань, що відбувалися завдяки різним 

партіям періоду 1917–1921 рр., відобразили в наукових розвідках сучасні  

українські історики (Т. Бевз, В. Верстюк, О. Копиленко, О. Любовець,           

О. Реєнт, О. Рубльов, В. Солдатенко, Д. Яневський та ін.), вивчаючи 

класифікацію і характер діяльності партій, політичні платформи, ставлення 

до українського питання та державності загалом. Програмні засади 

найвпливовіших партій етнічних груп на території Наддніпрянської України, 

їхня етнонаціональна спрямованість ґрунтовно аналізуються у книжці           

В. Куртяка «Етнічний фактор у діяльності політичних партій в Україні 1917–

1921 рр.» [173]. 

Об’єктивність сучасного наукового аналізу потребує  сьогодні перегляду 

концепцій радянського часу, врахування функціональних аспектів партійної 

періодики без перебільшування «більшовицького забарвлення», визначення 

реальної політичної позиції редакцій газет, бюлетенів і вісників (рідше 

журналів), що формували  партійне інформаційне середовище на українських 

землях початку ХХ ст. 

Опрацювання бібліографічних джерел, електронних і паперових 

каталогів газетних і журнальних видань провідних бібліотек України та Росії 

(НБУВ, РДБ у Москві, РНБ у Петербурзі та ін.) дали змогу здійснити 

моніторинг періодики 1917–1918 рр., виокремивши для аналізу партійну 

пресу різних спрямувань. Досі залишається неповною й несистематизованою 

бібліографія української преси на всіх територіях, зокрема й поза межами 

України; бракує як кількісних показників, так і якісних характеристик. З 

огляду на зміни ідеологічних параметрів (у радянську епоху, в еміграції, зі 

створенням незалежної Української держави з 1991 р.) не завжди в 

покажчиках, описах джерел, аналітичних оглядах виразно й чітко подається 

характеристика політичних видань різного часу.  

При цьому маркування партійної позиції — окремої партії чи її 

періодичного органу – не завжди було однозначним (у науковій літературі 

«вкоренилося» розмежування: більшовицькі та не більшовицькі партії, 
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пролетарські та буржуазні, інтернаціоналізм та український буржуазний 

націоналізм). Основне завдання цього підрозділу – визначити партійні сили в 

українському середовищі перших років Української революції (1917–1918), а 

також виявити їхню пресу як інструмент політичного впливу на населення.  

У дослідженні «Українські політичні партії у соціологічному 

висвітленні» М. Стахіва подано визначення загального поняття «партія» 

(тобто «добровільне об’єднання»), «політична партія» (в «суспільно-

державно-політичних справах» має «спільні інтереси, переконання й мету»), 

шляхи організації новітніх українських політичних партій початку ХХ ст. 

(УРП, УНДП, УСДП, РУП, УСДРП, ТУП та ін.) [298]. 

Серед наймасовіших українських партій на Наддніпрянщині дослідник 

називає УСДРП та Українську партію соціалістів-федералістів (УПСФ 

практично виникла з реформованого Товариства українських поступовців), з 

яких 4 квітня 1917 р. формально було створено УПСР. Чільними діячами тут 

були М. Ковалевський, Д. Ісаєвич, О. Севрюк, М. Шаповал, Н. Григоріїв,    

М. Шраг та ін. Скажімо, основою редакційного колективу газети «Нова рада» 

були соціалісти-федералісти, які відстоювали думку незалежної автономії 

Української республіки в складі федеративної Російської держави (серед них 

М. Грушевський, А. Ніковський С. Єфремов, Ф. Матушевський,                          

С. Черкасенко,  О. Дорошкевич та ін.). Але активно втілюючи в життя певні 

політичні принципи, це видання не було партійним. 

На арену політичного життя в 1917 р. вийшли також Українська партія 

самостійників-соціалістів (П. Макаренко, П. Андрієвський, І. Луценко), 

Українська демократично-хліборобська партія (С. Шемет, В. Липинський), 

Українська трудова партія, Українська народна партія, Українська народно-

республіканська партія та ін. Але не всім партіям вдалося створити свою 

пресу. 

Досить вагомі позиції в добу Української революції належали УСДРП, 

що мала не тільки досвід і випробуваних активних діячів, а й враховувала 

громадську думку, політично-економічні й національно-духовні потреби 
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українського населення. Серед видань УСДРП цього часу «Робітнича газета» 

(Київ, Кам’янець-Подільський, Рівне, Вінниця, 1917–1919), «Воля» (Київ, 

1917), «Робітник» (Харків, 1917), «Наша справа» (Катеринослав, 1918–1919) 

та ін. Соціал-демократична періодика не зникла і в 1919 р., коли в Кам’янці-

Подільському вийшли послідовно дві газети УСДРП: «Воля» (№ 1–6) та 

«Визволення» (№ 1–32). Тривалим і змістовним органом ЦК УСДРП, 

безперечно, була «Робітнича газета» в Києві на чолі з В. Винниченком. 

Авторитетними  авторами тут були І. Стешенко, С. Драгоманов, О. Олесь,     

П. Понятенко, С. Петлюра та інші публіцисти, які утверджували необхідність 

соціального й національного визволення в умовах розвитку демократії. 

Свою видавничу діяльність розгорнула і новостворена Українська партія 

соціалістів-революціонерів, завдяки якій 1 травня 1917 р. з’явилась у Києві 

газета «Боротьба». Вже 4 травня 1917 р. українські есери започаткували нову 

щоденну газету «Народна воля». У 1918 р. кількома номерами в квітні – 

травні  вийшов часопис Катеринославського губернського комітету УПСР 

«Земля й воля»; в Житомирі за редакцією П. Абрамовича виходив орган 

Волинського комітету УПСР «Молот». Після відгалуження «лівого крила» 

цієї партії центральна організація УПЛСР та фракція ЛСР видали вісім 

номерів  щоденної газети «Трудовая мысль» (Київ).   

Представники різних соціалістичних платформ входили до редколегії 

органу Ради Слобідської України, щоденної соціалістичної газети «Нова 

громада» (Харків, 1917): соціалісти-демократи, федералісти, революціонери 

(соціал-демократ Я. Довбищенко, соціалісти-федералісти М. Плевако та 

Волосенко, есери М. Панченко та Я. Лепченко). Видання пропагувало гасло: 

«Хай живе Українська Народня Республіка в Російській Федерації 

Республік!».  

Серед основної тематики публікацій харківського часопису — діяльність 

Української Центральної ради, огляди роботи селянського та військового 

з’їздів, хроніка в рубриках «По Україні», «На Слобожанщині», «З життя 

товариств і організацій», роз’яснення необхідності боротися з більшовизмом. 
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Обстоювання інтересів українського трудового люду (селянства й 

робітництва) — основне завдання редакції та її співробітників.  

Київський історик В. Солдатенко небезпідставно наголошував на 

малопотужності більшовицького сегменту партійної періодики в              

1917–1918 рр.; учений підтвердив це підрахунками: від березня до серпня 

1917 р. лише в Києві функціонувало 106 газет і журналів різного політичного 

спрямування, з них лише одна газета була більшовицькою («Голос социал-

демократа»); у 1917 р. на Поділлі виходило 35 видань, лише два номери 

газети «Борьба» (Вінниця) були більшовицькими; водночас у серпні 

зазначеного року «українські буржуазні націоналісти» видавали 40 газет. 

Науковець також констатує наявність понад 600 періодичних видань, які 

випускали у світ «буржуазні, поміщицькі та дрібнобуржуазні (зокрема й 

буржуазно-націоналістичні) партії» в Україні (1917–1918) [285, с. 17].  

Продовжити цю статистику можна й іншими підрахунками — 

відповідно до відомостей, уміщених у книжці «Большевистская пресса 

Украины в 1917–1918 гг.» В. Солдатенка [285]. За бібліотечними та 

архівними даними автор загалом подав короткі анотації 64 більшовицьких 

періодичних видань, що були друкованими органами відповідних комітетів 

та організацій; виданнями Рад робітничих, солдатських і селянських 

депутатів; також це військова та профспілкова періодика. Відповідно ця 

преса розподілилася за містами їх виходу в світ таким чином: у Києві 

з’явилося 10 органів РСДРП (або таких газет, що перебували під впливом 

більшовиків); у Катеринославі — 9; Харкові — 7; Одесі, Миколаєві й 

Могилеві-Подільському — по 4; Полтаві — 3; по одному виданню 

зафіксовано в містах і містечках: Бердичів, Бердянськ, Вінниця, Вовчанськ, 

Єлисаветград, Єнакієве, Кременчук, Лисичанськ, Луганськ і т. д. 

Розподіл більшовицької періодики за губерніями має інші показники: 

першість належить Катеринославській губернії — 17 видань (Катеринослав, 

Луганськ, Кам’янське, Єнакієве, Лозова Павлівка), на другому місці 

Херсонська губернія — 12 видань (Одеса, Херсон, Миколаїв, Єлисаветград, 
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Голта), третє місце належить Київській губернії — 11 видань (Київ і 

Бердичів). 

Не вичерпалися у 1917–1918 рр. фінансові можливості монархічної 

періодики. Скажімо, київський дослідник О. Мукомела подає такі харківські 

видання: «Южный край», «Вечер» і «Русская жизнь»; київські газети 

«Киевлянин» і «Киевская мысль»; одеські часописи «Одесский листок», 

«Новая жизнь» і «Новости дня»;  катеринославський «Приднепровский 

край»; «Полтавский день» — у Полтаві та ін. [209, с. 73–77]. Загалом учений 

констатував: «… Партійна преса займала левову частку інформаційного 

простору революційної України. Різношерстні партії вправлялися в риториці, 

не гребуючи нетолерантними й нечесними прийомами та засобами щодо 

своїх опонентів…» [209, с. 77]. Але, слід зазначити, що більшість газет, які 

були названі авторитетним науковцем, не були в повному розумінні цього 

поняття суто партійними виданнями, вони передусім підтримували ту чи 

іншу партію, публікували її звернення й документи, залучали до роботи 

партійних публіцистів тощо. 

Партійній діяльності та партійним лідерам відводилося важливе місце 

при формуванні структур влади різного рівня, зокрема, Всеросійських 

установчих зборів (за виборчими округами, губернськими містами та 

гарнізонами). Так, у Житомирі у виборах до Установчих зборів брали участь 

12 партій і національних об’єднань (меншовики і Бунд, Об’єднана єврейська 

соціалістична робітнича партія, крайова польська партія, більшовики, кадети, 

безпартійні хлібороби та ін.); перемогли дев’ять українських есерів та один 

поляк [293, с. 278–279]. 

15-ма списками була представлена Катеринославська губернія (від 

Спілки земельних власників, есерів, народних соціалістів, кадетів, чотирьох  

єврейських партій до поселення греків Маріупольського повіту, російських 

громадян німецької національності та ін.); перемогу здобули 10 

представників від блоку (Селянська спілка, Рада селянських депутатів, 

українські есери, українські меншовики), 4 більшовики, 4 есери [293, с. 281–
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282]. 9 українських есерів, 4 більшовики та 1 правий есер увійшли до 

Установчих зборів від Чернігівщини, де загалом було представлено 15 

списків [293, с. 322–323].  

Проаналізувавши статистику щодо виборів до Всеросійських установчих 

зборів, зафіксовану в монографіях російського історика Л. Спірина, можна 

зробити такі загальні висновки: в жодному з губернських округів на 

Наддніпрянщині більшовики не становили 50 % обраних депутатів; із дев’яти 

губерній у шести (немає даних про Подільський округ) перемогу здобула так 

звана «націоналістична дрібна буржуазія», тобто українські партії [85, с. 93].  

У Київському окрузі українським партіям належало 79,8 %, у 

Харківському — 72,9 %, Волинському — 71 %. Лише у двох округах — 

Херсонському і Таврійському перемогу здобула ПСР (загальноросійські 

есери, а не українські; відповідно 52,9 % і 52,1 %). Для порівняння: понад    

50 % голосів до Установчих зборів більшовицькі групи отримали в таких 

округах: Вітебському, Владимирському, Калузькому, Ліфляндському, 

Мінському, Московському, Смоленському, Тверському [294, с. 416–418]. 

На цьому тлі варто простежити динаміку формування української 

партійної преси на території Наддніпрянщини. За основу обрано ті видання, 

що визначили безпосередню партійну належність як органи певних 

партійних об’єднань або блоків; другим критерієм може бути змістовий 

компонент, коли виразно (у гаслах, програмних завданнях, меті видання 

тощо) окреслювалися конкретні партійні цілі й завдання. 

У цей же час значно активізувалися зусилля соціалістів-революціонерів 

(есерів), які були популярними серед міського населення, неодноразово 

перемагали на міських виборах у Харкові, Одесі, Катеринославі, 

Сімферополі. Спочатку тут переважали окремі відділення, групи чи гуртки як 

відгалуження російської партії есерів, згодом, у квітні 1917 р., сформована 

Українська партія соціалістів-революціонерів. 

Міцне творче підґрунтя мала преса УСДРП у 1917–1918 рр., адже ще на 

початку ХХ ст. до лав партії увійшли не лише активні громадсько-політичні 
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діячі, а й публіцисти (В. Винниченко, С. Петлюра, А. Жук, М. Порш,             

П. Понятенко, В. Садовський та ін.), які випробували свої полемічні пера в 

партійних виданнях Галичини й Буковини, згодом на сторінках київської 

газети «Слово» (1907–1909), що практично була партійною трибуною; мали 

досвід співробітництва в іншій українській періодиці («Громадська думка», 

«Рада», «Киевская старина», «Україна», «Украинская жизнь», «Літературно-

науковий вісник» і т.д.). 

У першій половині 1917 р. було засновано дві газети УСДРП у Києві: у 

березні з’явилася «Робітнича газета» як центральний орган партії за 

редакцією В. Винниченка, а 9 липня того ж року — видання бюро 

Центрального комітету УСДРП «Воля» (редактор — Б. Мартос). Обидва 

часописи мали як загальноінформаційну (хроніка, повідомлення про події в 

Україні та за кордоном, рубрики «На біжучі теми», «Що діється на Україні», 

«Ріжні вісти», «Українці в війську», «З закордонної преси», «З газет», 

«Заграничне життя», «З Буковинської України» тощо), так і партійну 

платформу (діяльність партії, партійні конференції, відозви, статті політичної 

тематики, дискусії). «Робітнича газета» постійно друкувала передові статті, 

пов’язані з важливими поточними політичними подіями та партійними 

справами («Україна і Антанта», «Про чесну опозицію», «Переміни в 

правительстві», «Наука життя», «Реальна політика большевиків», «Новий 

шлях», «Історія повторюється», «Борьба за самостійність» та ін.). 

 Уже в перші місяці видання центрального органу партії тут 

опубліковано матеріали В. Винниченка («Український мілітаризм», 

«Українська Центральна Рада і ми»), С. Драгоманова (цикли «Чого 

добиватися в органах місцевого самоврядування?» і «На муніципальні теми», 

«Кінець без війни»), П. Понятенка («Пролетарська свідомість і народня 

освіта», «Чи потрібна мова для освіти», «Близька мова — не рідна мова», 

«Імперіалізм і Третій Інтернаціонал»), Гр. Коваленка (псевдоніми: 

Коваленко-Коломацький, Гр. Гетьманець) («Що нам треба знати», «Старим 

шляхом», «Не так тії вороги», огляди «На біжучі теми», спогади «Як я став 
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українським соціал-демократом»), Д. Антоновича («Українська народна 

партія» «Що робити з землею?», «Наші міністри-соціалісти в скрутному 

становищі», «Дивне непорозуміння», «Шлях до закінчення війни»),                

Г. Іваніцького («Хто сепаратисти?», «Війна, революція і Тимчасовий уряд»), 

М. Ткаченка («Проблема влади», «Угода і декламація», «Їхній “мир”», 

«Основні підстави організації української автономії»). 

Із діяльністю УСДРП пов’язувались і ключові моменти роботи з 

населенням (стаття «Агітація на селі» О. Пашинківської-Котової, «Потреба 

роботи на селі» W., «Власть села» М. Ткаченка), формування владних 

структур в Україні (статті «Анархія», «Монополісти», «За автономію»          

Є. Касяненка), обговорення актуальних дилем «робітництво і буржуазія», 

«війна і мир» («Посланці буржуазії» М. Г., «Війна і революція» С. Вікула, 

«Російська революційна демократія і сучасний момент» Ю. Кошельника, 

«Контрреволюція і контррозвідка» Г. Вартового, «Український 

революційний рух і соціал-демократія» Г. В.). Цікавими були повідомлення 

«З преси» Є. Нероновича, лист із Волині «Тьма заговорила» Кл. Поліщука, 

звіт «Виборча кампанія у Києві» М. Авдієнка.  

«Робітнича газета» відгукувалася на значимі суспільно-політичні події в 

Україні, подаючи основні новини в рубриках «Телеграми», «Хроніка», 

«Оповістки», «По Україні», «По Росії», «В большевицькому таборі» та 

«Совіцьке радіо» — з 1919 р.; повідомляючи про діяльність партії та питання, 

пов’язані з її програмними завданнями («З робітничого життя», «З життя 

партії», «Постанови», «Резолюції» тощо). Автори й дописувачі тижневика 

реагували на життя українців за кордоном («Лист з Відня» В. С., «Холмщина 

і Україна» Євг. Г., «Українська соціал-демократія Австрії в часи війни»          

В. Темницького, «З життя українців на чужині (Трапезунд)» Л. Биковського), 

відстоюючи ідею національного єднання. 

 У центрі уваги були огляди роботи з’їздів, конференцій, нарад не лише 

УСДРП, а й інших партій («З’їзд народів», «Городська партійна конференція 

УСДРП в Петрограді», «Всеукраїнський військовий з’їзд», «Про краєву 
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партійну конференцію УСДРП в Катеринославі» Гр. Мих., «Вільне козацтво 

(вражіння від з’їзду)» Єв. Касяненка, «Два конгреси» З. Степового) та 

обговорення наболілих політичних питань («Розвиток діяльності земельних 

комітетів» В. Гаврика-Яковенка, «Районні думи» В. Довженка, «По дорозі 

ганьби» О. Безпалка, «Новий етап» В. Стократа).  

Чіткі завдання ставилися перед членами УСДРП та їхніми однодумцями 

в програмній передовій статті «До наших завдань», в якій наголошувалося на 

необхідності оптимізму та дії: «Не скіглення, не порожній нібито 

революційний гнів, а безупинна робота над скріпленням демократичної 

української самостійности, над організацією мас навколо самостійности і 

демократії» (1919. № 454). А 21 квітня того ж року опубліковано «Відозву 

ЦК», в якій пролунав заклик «скинути большевицьку армію, переходити на 

бік української національної армії, до боротьби проти російських 

большевиків-комуністів». Іншими словами, ЦК УСДРП закликав своїх 

прибічників до підтримання самостійності УНР у час небезпеки. 

 У жанровій палітрі «Робітничої газети» органічним сегментом були 

фейлетони й сатиричні матеріали. Так, у рубриці «Малий фельєтон» подано 

такі гостро критичні публікації, як «З піни життя» З-ки, «Він хоче бути 

міністром» Х., «Інформацієманія» Ф. Дудка, «Кияне у Вінниці» Валентина. 

З 12 лютого 1919 р. «Робітнича газета» видавалась у Вінниці, згодом у 

Кам’янці-Подільському та Рівному. Про цей період переїздів у рубриці 

«Малий фельєтон» вміщено матеріал «Кияне у Вінниці» Валентина 

(ймовірно, В. Садовського). Він писав: «Вранці нас виганяють з канцелярії. 

Живемо на вулиці, гріємось в рестораціях, в кавярнях, скрізь, де єсть місце 

сісти або принаймні стати. Нас штовхають, лають, посилають під три чорти, 

але ми невблаганні, як мухи, летимо в перші розчинені двері…» (1919.           

8 листоп.). 

На шпальтах газети друкуються різні оголошення, в яких видно 

очевидну потребу українського уряду, що відступає з Києва на захід, у 

журналістах. Скажімо, такі тексти: «Українське телеграфне агентство купує 
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всі закордонні та іногородні газети. Платиться добра платня. Звертатись: вул. 

Богдана Хмельницького, Польський дім, Інформаційний відділ. Завідуючий 

Сергійко»; «Центральне інформаційне бюро при Директорії У.Н.Р. Негайно 

потрібні фахові кореспонденти та хронікери, без рекомендацій не являтися. 

Платня по умові»; «Центральному інформаційному бюро при Директорії 

потрібні: досвідчений коректор і друкарь з посвідченням від соціалістичних 

партій або відомих громадських діячів» (1919. 19 лют.); «Потрібні кур’єри 

для перевозки газет до Жмерінки»; час од часу друкувався заклик: 

«Товариші! Читайте та поширюйте Робітничу Газету».  

Редколегія партійної газети урізноманітнювала шпальти видання 

публікаціями художніх творів. Найчастіше тут виступали поети — Олена 

Журлива («До братів», «Я за те тебе кохаю…»), В. Тарноградський («Лети, 

лети на вільних крилах»), І. Стешенко («До неба знявся чорний вал…», «Ми 

на острові…»), П. Мазюкевич («Клич», «Я, як вояк, без меча»). Чимало 

подано поезій П. Стаха (псевдонім С. Черкасенка): «Позір», «Вільна праця», 

«На хреснім шляху», «Молодечі мрії», «Не спіть», «Війна», «Наш рух». 

Зокрема в поезії «Народ» автор висловлює думку про незнищенність народу, 

бо він «Антей і титан». Також подано такі рядки: ««Він знявся грізний, як 

бурун, Народ великої країни: Тремтить, як жах, новітній гун, Творець неволі 

та руїни. Народ злама його одчай, І з попелу страшних пожарів, Як фенікс, 

встане рідний край — Країна вільних господарів» (1919. 12 верес.). 

Але значна площа газетних шпальт центрального органу УСДРП завжди 

відводилася партійним публіцистам, серед яких вирізняється Є. Касяненко 

(користувався підписами: Є. К., Евг. Касяненко, Ев. Касяненко), якому 

належать матеріали на «болючі теми»: «До страйків в Київі», «Дванадцята 

година», «Труп війни», «Київський пролетаріат», «Національний гніт і 

“соціалістичні” обіцянки», «Корчи імперіалізму», «Досить крутійства!», 

«Вовчі зуби», «Пролетарська мова», «Кретіни в соціалістах», «Пересторога», 

«Циганський “пшик”», «Їхній мир і наша тактика» та десятки інших. Так, у 

статті «Рятуймо справу!» автор наголошував на значенні пролетарської 
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преси, що має мету «сповіщати всіх членів партії про позицію до тієї чи 

іншої справи біжучої». Втратити таку пресу в складні часи, як зазначав         

Є. Касяненко, «було б справжньою чумою на партійні справи»; забезпечити її 

існування можуть передплатники і власна друкарня (1918. № 134).  

Помітними на сторінках «Робітничої газети» були імена С. Вікула 

(«Ціна на хліб», «Геть з крутіями», «Нарада революційної демократії», 

«Стокгольмська конференція», «Наша культурно-просвітня робота в 

професійних спілках»), А. Пісоцького («Війна і мир», «Продовольча справа», 

«Новий закон про лікарські каси», «Економічний розпад і безробіття»), а 

також Д. Антоновича (криптонім Д. А.) і М. Ткаченка (криптонім М. Т.).  

Ще в 1917 р. газета надрукувала результати виборів до київської міської 

думи. Подавалися такі показники: із загальної кількості населення (307 920) 

проголосувало лише 57 %. Голоси розподілилися таким чином: за список № 1 

(соціалістичний блок) проголосувало 37 %, за список № 12 (український 

соціалістичний блок) — 20 %, за «чорну сотню» — 15 %, за кадетів — 9 %, 

більшовиків — 6 %, за польські партії — 5 %, за єврейських демократів —     

4 % і т.д. Так  було сформовано місцеву Думу зі 120 гласних. Із членів 

УСДРП до неї увійшли: В. Винниченко, С. Драгоманов, Д. Антонович,        

М. Ткаченко, П. Понятенко, Л. Чикаленко, М. Авдієнко, ще 10 осіб. Із членів 

УПСР — В. Коваль, І. Маєвський, М. Біляшівський, В. Ігнатієнко, ще 5 осіб. 

Отже, такі результати в Києві свідчать не тільки про значну довіру 

українському соціалістичному блоку, а й про те, що партійна преса і влада 

мали органічний зв’язок (більша частина з обраних київських гласних — 

активні публіцисти й пропагандисти).  

З поширенням ідей УСДРП пов’язане й функціонування київської газети 

«Воля» (1917. 9 липня – 24 вересня, всього 10 номерів). Спільність 

політичних традицій простежується у статті «Від редакції», де 

наголошувалося, що видання стане «порадником» і в справі «будування 

нового суспільного життя», і в вирішенні питань тих, хто мешкає «під 

убогою стріхою». Зазначалося: «Наша газета хай іде до рук працьовитих, хай 
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промовляє до людей робочих. Наша газета «Воля» хай буде без хитрої мови, 

а голосна та правдива» (1917. 9 лип.). Водночас редакція писала про партію 

українських робітників, споріднену з такими ж партіями за кордоном, які 

прагнуть об’єднати трудовий народ, «увільнити від панської сваволі, від 

визиску їхньої праці».  

Газета досить широко подавала інформацію про те, що відбувається в 

Україні, у війську, у партії. Скажімо, в рубриці «Що діється на Україні» 

представлено Київщину, Поділля, Волинь, Слобожанщину, Чернігівщину, 

Катеринославщину, Херсонщину (Остер, Біла Церква, Хорол, Горлівка, 

Зіньків, Одеса, Канів, Літин, Луганськ, Звягель, Ружин, Борзна та інші 

населені пункти). Повідомлення стосувалися насамперед привітань 

Українській Центральній раді, проголошення її Універсалу. Наприклад, 

друкувався такий текст: «В Білій Церкві, де 250 років тому Богдан 

Хмельницький видав Універсал з закликом до зброї войовничого характеру, 

29 червня оголошено було мирний заклик до Українського народу — 

Універсал Укр. Ц.Р. На площі проти церкви гетьмана Івана Мазепи 

одслужено молебен і проголошено многоліття Центральній Раді і 

українському народові. Зібралися на віче солдати-українці Білоцерківського 

гарнізону з прапорами, члени залізничної громади служащих, члени Просвіти 

Білої Церкви, Зарічанська, громади кооперативів, робітників, селяне, 

середнешкільна молодь» (1917. № 2).  

У рубриці «Українці в війську» наводилося чимало фактів 

національного єднання, створення українських рот у Росії, підготовки кадрів 

військових агітаторів. Наприклад, Генеральний військовий комітет 

улаштував курси під назвою «Соціалістична бурса», пропонуючи лекції із 

історії, географії, економіки, соціології та інших дисциплін; до Києва прибув 

ешелон вояків-українців, які створили свій підрозділ, перебуваючи за 

Волгою, повернувшись в Україну, вони вирішили сформувати окремий полк 

імені Михайла Грушевського (1917. № 2).  
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Щономера публікувались замітки в рубриці «З життя нашої партії», 

новини надходили не тільки з українських міст, а й з-поза меж батьківщини. 

Так, із Трапезунда повідомляли, що при Українській військовій громаді 

«заклалась фракція» УСДРП із 20 членів. Своїм завданням вони поставили 

об’єднати солдат і робітників із місцевої громади, щоб познайомитись із 

життям робітників в Україні, а також «виробити певну пролетарську 

свідомість» (1917. № 9).  

Більшість публікацій соціал-демократичної «Волі» мають констатуючий 

(«Тяжке становище Росії», «Охорона урожаю», «Робота на буряках», «Хліб 

за крам», «Вибори до волосних управ») чи закличний характер («Треба 

більше хліба!», «8-годинний робочий день!»). Передові статті відображають 

здебільшого суспільно-політичні події чи партійні орієнтири 

(«Неорганізованість чи недбальство», «Війна і мир», «Вільне козацтво», «Як 

об’єднується українське панство з буржуазією», «Де шукати правди?»). 

Редактор Б. Мартос лише раз опублікував власне звернення «До комітетів 

земельних, продовольчих і селянської спілки» (1917. № 3).  

Важливе значення у функціонуванні видань УСДРП мала й провінційна 

преса. Насамперед це харківська газета «Робітник» (1917). У надзаголовку 

подано гасло «Пролетарі всіх країн єднайтеся!». У деяких номерах лунали 

заклики: «Товариші! Піддержуйте свою газету!», «Записуйтесь в Українську 

соціал-демократичну робітничу партію!». На першій шпальті, як правило, 

друкувались передові статті, тематика яких стосувалася поточних завдань 

соціал-демократії: рвати кайдани неволі, виступати проти спільного ворога 

— «чорної сотні, сіх вірних хортів царату, та заграваючих з ним кол 

буржуазії, переляканої зрістом пролєтарського руху»; гуртуватися з 

демократичними силами, бачити в них «щирого товариша», з яким єднає 

однакова «недоля, і гніт, і труд, і неволя».  

Гостро виступила редакція проти «вкраїнської буржуазної преси на чолі 

з колишнім марксистом Донцовим», який наголошував на «гнилизні 

російської культури», вбачаючи в російському пролетаріаті ворога наших 
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національних змагань. Натомість зазначалася необхідність «шукати тих 

точок», які б наближали пролетаріат різних країн і відштовхували від 

спільного ворога — буржуазії, поміщиків, котрі закликають робітництво «у 

свою націоналістичну крамницю як “рідних братів”». У такому тоні написано 

кореспонденції і замітки «Буржуазія й Пролєтаріат» Жінки, «Український 

мітинг» Миколи, звернення «До народів всього світу», огляд «Робітниче 

життя. Харків» Стріля, матеріали в рубриках «З селянського життя», 

«Партійне життя» тощо.  

Більше двох років Катеринославський  комітет УСДРП сприяв виходу в 

світ свого періодичного органу: спочатку газети «Наше слово» (1917. № 1–3; 

1918. № 4–9), потім «Голосу робітника» (1918. № 1–25), після 

чотирьохмісячної перерви вийшов часопис із новою назвою «Наша справа» 

(1918–1919). Відповідальним редактором тут був І. Романченко, а видавцем 

— комітет партії в особі І. Мазепи (член УСДРП із 1905 р., один із її лідерів; 

із серпня 1919 р. — прем’єр-міністр УНР).  

Перші номери «Нашого слова» присвячувалися в основному виборам до 

Українських  установчих зборів, зокрема друкувався список № 15 кандидатів 

від УСДРП, в якому зазначені імена провідних діячів партії та місцевих 

активістів (В. Винниченко, М. Авдієнко, П. Феденко, І. Стешенко, І. Мазепа,    

І. Романченко, Н. Литаренко, Т. Ротко та ін.; всього 36 осіб). Друкувалися 

статті («Хто сіє горожанську війну», «Проблема самостійности»; 

«Більшовицька “соціалістична революція” і вимоги життя» П. Ф. (імовірно, 

криптонім П. Феденка, історика, активіста  УСДРП, члена ЦР і Трудового 

конгресу), «Українські соціалісти-революціонери за роботою» С. Партоли), 

повідомлення в рубриках «По Україні», «З робітничого життя» тощо.    

У передовій статті 20 вересня 1918 р. редакція органу 

Катеринославського комітету УСДРП «Наша справа» з’ясовувала історію 

видання в місті українськомовної преси, згадуючи «Наше слово» й «Голос 

робітника», яким влада «заткнула рота», щоб позбавити читачів «правдивої 

критики і нелицемірного освітлення» діяльності «московських анархо-
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імперіалістів». Стверджувалося основне завдання: «Після часового мовчання 

починаємо знову говорити рідною мовою до українського робітника і 

громадянина Катеринославщини. В умовах революції, надзвичайного 

напруження всіх сил, в умовах горожанської війни трудно було наладити 

постійний український робітничий орган. І до сього часу великий 

промисловий центр з силою українського робітництва не мав свого 

періодичного українського слова» (1918. Ч. 1).  

Щоденна газета друкувала повідомлення й дописи в постійних рубриках 

«Партійне життя», «Робітниче життя», «Хроніка», «Справа закордонної 

України», «В Галичині», «На Дону й Кубані», «По повітах», «Кооперативний 

відділ». Перша шпальта відкривалася передовими статтями з актуальних 

політичних питань («Справа миру», «На повороті», «Германія та Україна», 

«Демократизація України і буржуазія», «Про “двоєвластіє”», «Чого нам треба 

боятись і за що боротись», «Перспективи світової революції», «Шлях 

демократії»). Авторські матеріали висвітлювали тактичні та стратегічні 

плани УСДРП («По селах та хуторах» Гергеля, «Колективний договір»          

Гр. Довженка, «Наша будучність» О. Несмашного, «Проблема сходу Европи» 

та «На порозі нового» Анд. Мих.). У деяких публікаціях з’ясовувалось 

ставлення до інших політичних сил («Шлях української демократії і її 

демократичні “спільники”» Хв.,  «Большевики та ліві есери на Вкраїні», «Чи 

треба нам федеруватися?» И. Лазуренка, «Кадети й “єдиний національний 

центр”» А. Голині, «Україна й меншевики» О. Несмашного,).  

Найбільше несприйняття викликали більшовики, яким адресовані 

критичні публікації («Писання п’яного большевика»; «Апостоли “Цікуки”» 

Хв., «Возрожденіе Россіи», «Чи прийдуть большевики на Вкраїну»), де 

автори сміливо використовували різні риторичні фігури («комуністичні 

волоцюги й авантюристи», «комуністичні пройдисвіти», «більшовицькі 

лапацони», «п’яні пасталаки», «босота ви нещасна, голодрабін із золотої 

роти, кислопузі ледацюги», «нижнедніпровські юди», «їхні очі позичені, чи в 

Сірка, чи в Рябка, щоб таке брехати і стида й сорому не мать») (1918. Ч. 6, 21, 
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22, 26), відстоюючи процеси в Україні, пов’язані з іменами В. Винниченка й 

С. Петлюри («запетлюрилось і завинниченчилось» на рідній землі, тож 

«селян і робітників, які борються збройно з гетьманщиною і руською 

реакцією на Україні, не залякати багнетами і кулями курських комуністів-

большевиків») (1918. Ч. 22).  

Свою програму діяльності катеринославський комітет УСДРП подав у 

кількох статтях. Так, у матеріалі «Наша національна тактика» А. П. 

наголошується на необхідності вирішення національного питання (боротьба 

за національну школу, за права української мови) (1918. № 3). Ця ж тактика 

простежується і в статті «Українізація… України» Анд. Мих., який 

констатував «величезний похід», що розпочався «агентами русифікації» 

проти «української мови в державному й громадському житті». Автор був 

упевнений, що «через який-небудь десяток або два літ, давно минулими і 

дивними здаватимуться ті часи, коли говорили про українізацію, боролися за 

українську мову, кумедними здаватимуться ті епізоди боротьби, які ми 

переживаємо зараз…» (1918. Ч. 1).    

Газета не лишилась осторонь виборчих процесів. У матеріалі «За 

загальне й рівне виборче право» П. Лівобережного йшлося про демократичні 

засади нового суспільно-політичного життя. Також зверталася увага вчителів 

Катеринославщини, які 16 січня 1919 р. запрошувалися до виборів 

кандидатур на участь у губернському з’їзді трудової інтелігенції. Зазначалась 

потреба у виявленні активної позиції: «Всі голоси за цей список. Вільна 

дійсно демократична школа в  трудовій Українській Народній Республіці! Не 

прийти на вибори — зрада Народній Справі, бо збільшиться перевага тих, 

хто проти нас» (1919. Ч. 36).    

Неоднозначність у лавах УСДРП призвела до фракційності та 

розгалуження (зокрема прихильників поширення соціалістичних ідей серед 

робітничого класу й селянства). Вже восени 1918 р. була створена фракція 

незалежних УСДРП. Їхнім органом став харківський «одноденник» 

«Українська Народня Соціалістична Республіка» (Харків, 11 груд.), що 
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видавався двома мовами  —  українською і російською. На шпальтах видання 

партійна група в основному намагалася  пояснити своє становище: «Хто ми?» 

(резолюція IV конгресу УСДРП 2 жовтня 1918 р.), «Наша тактика в раді 

харківських робітничих депутатів», «Наше відношення до Харківського 

комітету УСДРП», «Сучасний момент і наші завдання» (резолюція 

харківського комітету УСДРП 31 жовтня 1918 р.), «Куди, кудою і як йдемо» 

М. Т.  

Послідовно обмірковувалися основні положення фракції: українська, як 

і російська, революція повинна стати «прологом Революції Всесвітньої»; 

революційний пролетаріат і селянство мають усунути від політичної влади 

буржуазію і провести «ряд реформ в інтересах трудящих мас»; більшовиків 

названо основними «дезорганізаторами» («з ними не йдемо; ніяких 

погоджень, навіть фактично спільно робити не можемо»); «йдемо своєю 

дорогою до соціалістичної перебудови України».  

Випуск часопису «Українська Народня Соціалістична Республіка» 

відкривався статтею «Соціальна революція йде», в якій підкреслювалися 

відомі ідеологічні істини: «могильщик капіталістичного ладу — 

пролетаріат», він піднімає в усьому світі «червоний факіл соціяльної 

революції»; всі сили спрямовано на те, щоб прийти до «побідного кінця — 

соціалізму». Свої національно-політичні «домагання» фракція незалежних 

УСДРП формулювала чітко: самостійна і незалежна Українська Республіка; 

підтримка національної більшості українського народу та права української 

мови як «державної, урядової» (нею виключно ведеться діловодство в 

державних установах, включно з Радами робітничих, селянських і козацьких 

депутатів); забезпечення прав національних меншин (російської, єврейської і 

польської) на принципах рівноправності». 

Наступний крок незалежних відбувся вже у 1919 р., коли 22 січня 

вийшло перше число газети «Червоний прапор» — органу Організаційного 

комітету фракції незалежних УСДРП. У надзаголовку видання подано два 

гасла: крім традиційного «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», додавалося ще 
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одне — «Визволення робітників є справа самих робітників». Редактором-

видавцем нового видання був Організаційний комітет незалежних УСДРП в 

особі тов. М. Авдієнка. 

Газета друкувала повідомлення загальноінформаційного характеру в 

рубриках «Ріжні вісти», «У Київі», «Робітниче життя», «Огляд преси», 

«Малий фельєтон», але основну увагу сфокусовано на відстоюванні позиції 

нової фракції УСДРП. Це зокрема публікації у рубриках: «Партійне життя» 

та «З життя незалежних». Серед передових статей переважає тематика 

обґрунтування нового політичного курсу («Незалежність і федерація», 

«Завдання моменту», «Многоликий сфінкс», «Між двох сил», «Час не жде», 

«Єдиний фронт», «Просіювання»). На необхідності зміни курсу 

наголошувалось у статтях Яворського («Система організації революційних 

мас»), А. П. («Програмові нариси»), Коваля («Вплив незалежних УСДРП»), 

Зрідіса («Сучасне і ми (розвиток революції)»), К. Власівського («Щодо нашої 

тактики», «Праця на селі»), Гаврила («Організаційна праця незалежних»), 

Гаврила Селянського («Що робити з землею») та ін.  

Звернення «Товариші робітники, селяни й вояки» (1919. № 3) 

адресувалося тим, чиєю «кровію і працею» була здобута незалежна 

Українська Соціалістична республіка, які мають стати творцями нового 

життя. Газета позиціонувала себе як провідника «незалежної думки» 

українського робітництва, що має позначати шлях до «нового 

соціалістичного життя». Подано заклик допомагати редакції інформаційно та 

матеріально. Редакція наголошувала: «Приносьте до нас всі відомості з 

робітничого життя, приносьте все те, що цікавить Вас і турбує, і хвилює 

Вашу думку… Ширьте свою газету серед товаришів, розповсюджуйте її 

скрізь, несіть її і в майстерню робітника, і в кесарню вояка, і під стріху 

селянина. Приходьте до редакції, беріть пакунки газет і несіть її по всіх 

усюдах, де є працюючі і пригноблені, де б’ється думка робітника. 

Пам’ятайте, що для нас ніхто нічого робити не буде. Збирайте гроші, бо без 
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грошей нічого робити не можна. Хай кожен працюючий дасть свою частину 

на свою справу — і ми будемо дужі й багаті» (1919. № 3).  

Визначальний політичний характер мали статті редактора-видавця        

М. Авдієнка (криптонім М. А.), якому належать статті: «Наша справа і 

соціальна революція», «Рятуймо революцію», «До наших завдань», 

«Фатальна помилка», «До роботи», «Організація радянської влади на 

місцях». Газета «Червоний прапор» проіснувала до 21 червня 1920 р. Із 8 

лютого 1920 р. видання редагували, крім М. Авдієнка, Анд. Річицький 

(псевдонім А. Пісоцького) та Вол. Чумак. 

У певному сенсі послідовником попередньої газети «Червоний прапор» 

стала щоденна робітничо-селянська газета «Червоний стяг», що вийшла у 

світ 22 травня 1919 р. за редакцією М. Паньківа та В. Елланського 

(Блакитного). Як і попереднє видання, — це був орган фракції незалежних, 

які відділилися від УСДРП. У свою чергу, фракція незалежних поділилася на 

«лівих» і «правих». Останні залишилися з газетою «Червоний прапор», ліві 

об’єдналися навколо «Червоного стяга» (1919)  

Уже в першому номері на чільному місці опубліковано «Деклярацію 

Української соціаль-демократичної партії незалежних лівих». У цьому 

документі не лише зроблено огляд політичної ситуації («страшна 

конкуренція імперіалістичних держав між собою», «економічна криза та 

розпад промисловости», «змагання збройно розв’язати питання про 

міжнародну гегемонію», «руїна народів» і т.д.), а й роз’яснено становище 

«принципового розходження ріжних груп внутрі партії», відокремлення 

«більш послідовно революційних елементів», які становили фракцію 

незалежних УСД. Ця фракція фактично «відщепилася від пролєтаріяту та 

сперлася на дрібну сільську буржуазію».  

Зазначено й таку думку: «Ми, У.С-Д. Незалежні Ліві, ломаємо раз 

назавжди всі ті містки, що лучили нас із Незалежними У.С.-Д., визнаючи 

комуністичний інтернаціонал, приймаємо принципово програму 
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Комуністичної партії» із деякими застереженнями певного практичного 

характеру (1919. № 1). 

Газета «Червоний стяг» припинила свій вихід на 79-му номері; 

наступний випуск, датований 30 серпня 1919 р. був уже органом ЦК УКП 

(боротьбистів). До таких перетворень спонукали певні політичні події. 

Видання оприлюднило «Акт злиття У.П.С.-Р. (к.) і У.С.-Д.Р.П.Н.Л.», в якому 

наголошено, що 6 серпня 1919 р. центральними комітетами УПСР 

(комуністів) та УСДП незалежних лівих було прийнято рішення про злиття в 

одну партію — Українську комуністичну партію (боротьбистів) із девізом 

«Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» (1919. Ч. 60). Відповідно до цього «Акту», 

всі органи преси, як центральні, так і місцеві, підпорядковувалися 

новоутвореному Літературному видавничому відділу УКП (боротьбистів).  

Слід зазначити, що поступово преса українських політичних партій 

(УСДРП, УПСР, УПСФ та ін.) засновувала на своїх шпальтах українські 

відділи, переходила на дві мови (російську та українську) або ж загалом 

друкувала матеріали українською мовою. До такої періодики належать: 

«Робітник» (орган Харківської організації УСДРП, 1917), «Земля и воля» 

(орган Харківського комітету ПСР, 1917–1918), «Вільна спілка» (орган 

УПСФ у Києві, 1917), «Робітнича газета» (центральний орган УСДРП, Київ, 

1917–1919), «Боротьба» (орган ЦК УПСР, Київ, 1917–1920 ), «Литературный 

журнал» (видає ЦК УПСР, Київ, 1917), «Дніпро» (Херсон, 1917–1918) [85]. 

 На шпальтах української партійної періодики обговорювалися питання 

війни та миру, автономії та федерації, свободи й суверенності нації, 

незалежності й міжнародної співдружності. Цей синтез актуальних думок 

сконденсовано висловлено у статті «Волею та правом українського народу» 

М. Ткаченка на сторінках «Робітничої газети». Автор писав: «Чому 

український свідомий пролетаріат і українські соціал-демократи вже віддавна 

поставили як одну із своїх найближчих задач автономію України? … На 

Україні живе 80 % українців, є велика промисловість, але майже вся вона 

знаходиться не в руках українців, а росіян, хоча робітники, здебільшого, 
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українці. Отже, вся праця українців йде на чужу культуру, освіту. А при 

автономії усе це піде на користь Україні» (1917. 30 березня). 

У 1918 р. виникла нова політична організація — Українська партія 

самостійників-соціалістів (УПСС). Київський тижневик «Самостійник» 

(1918) редагував і видавав ЦК УПСС. У статті «Українська міжнародна 

політика та її керманичі» стверджувалися дві основні ідеї: «союз з 

Московщиною вів Україну до повного економічного винищення, а 

український нарід — до національного винародовлення, до фізичного і 

духовного занепаду»; «щодо міжнародної політики ми мусимо завжди 

додержуватись принципу: всі руки, які тягнуться до України, аби загарбати її 

під себе, — мусять бути одрубані; Український  Уряд мусить завжди бути на 

варті, аби з сего боку Українській Державі жодної небезпеки не загрожувало» 

(1918. Ч. 2).  

У цьому ж політичному аспекті подавалися матеріали, зокрема й 

передові статті: «Наша фінансова політика та її керманичі»; «Переворот і 

український народ»; «Еміграція чужих народів на Україну»; «Соціалізм 

науковий і соціалізм лубочний»; «Волі народа уже не питають»; «Панічний 

жах» та «Українські установчі збори» А. Лопушинського, «Небезпека для 

соціалізму» та «Наша лояльність В. Тимошевського, «Агонія капіталізму»     

І. Маєвського.  

Повідомлення різного змісту вміщено в рубриках «За тиждень», «З газет 

і журналів», «За кордоном», «З чужих голосів», «Хроніка». Чимало 

публікацій цензура вилучила, тому деякі шпальти мають порожні місця 

(скажімо, перша сторінка ч. 6 подає лише заголовки «Український нарід і 

нарід німецький», «Наше германофільство», на третій сторінці є дві порожні 

колонки під назвою «Меморандум українських політичних партій» і т.д.). 

Редколегія вміщувала анонси українських часописів — «Робітничої 

газети», «Нової Ради», «Шлях», «Народня справа». Співробітники 

«Самостійника» були занепокоєні фактом закриття національної газети 

«Дніпро» в Херсоні, подаючи такий коментар: «Взагалі українська преса 
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найбільше терпить від нового курсу політики: напр., в Київі до перевороту в 

кождім газетнім кіоску число українських газет переважило значно число 

газет московських. Але тепер навпаки: в масі російських газет українські 

газети майже непримітні, да і то укр. газети світять білими шпальтами» 

(1918. Ч. 7). Основні заклики видання: «Хай живе самостійна Українська 

Народня Республіка!», «Хай живе самостійний Український Народ — 

правний господарь на своїй землі!», «Хай живе всесвітнє визволення 

поневолених націй!» (1918. № 4) відповідали програмним засадам УПСС, 

національної за суттю та соціалістичною за ідеологією партії.     

Незважаючи на певну дискусійність цих та інших питань, що 

порушувалися на сторінках партійної преси в 1917–1918 рр., політичний 

вектор очевидно визначав шлях до розбудови самостійної України. 

 

Висновки до розділу 2  

Першими партійними виданнями на території України стали газети 

Русько-Української радикальної партії (згодом Українська радикальна 

партія): «Народ», «Хлібороб», «Громадський голос», «Громада», «Новий 

громадський голос», «Robitnyk» та ін. На їхніх сторінках матеріали 

групувались у рубриках «Політика краєва і загранична», «Справи суспільно-

економічні», «Полеміка й дописі», «Політичні нотатки», «Політично-

суспільні вісти», «З ради державної», «Сейм краєвий», «Дрібні вісти», «Вісти 

з краю і світа», «Справи просвітні»; друкувалася белетристика, критика й 

бібліографія, дописи та кореспонденції про політичні та духовні справи. 

Авторитетними авторами української радикальної преси були І. Франко,      

М. Павлик, М. Драгоманов, М. Ганкевич, Н. Кобринська, В. Будзиновський, 

Леся Українка та ін. 

Естафету політичної діяльності в Західній Україні на початку ХХ ст. 

прийняли Українська соціалістична партія («Добра новина») та Українська 

соціал-демократична партія («Воля», «Земля і воля», «Робучий люд», 

«Червоний прапор», «Вперед», «Робітничий голос»). У соціалістичних 
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виданнях Галичини й Буковини відбувалась агітація «боронити свої справи в 

радикальний спосіб», записуватися до радикальної чи соціалістичної партії, 

читати партійну пресу, вчитися «мужицької політики». А для цього потрібна 

газета, «щоби могли між собою порозуміти ся всі ті, котрі належать до 

партії». 

На початку ХХ ст., до створення Української Центральної ради, значний 

вплив на території Наддніпрянщини мали російські соціал-демократичні та 

марксистські партії (спочатку нелегального і напівлегального, згодом уже 

легального статусу): Союз боротьби за визволення робітничого класу (газета 

«Вперед» у Києві 1896–1900) і РСДРП (58 газет від 1897 до 1919, серед яких 

перші пресовидання в Одесі, Києві, Харкові, Катеринославі — «Рабочее 

слово», «Рабочая газета», «Южный рабочий», «Пролетарское дело», 

«Одесский рабочий», «Бюллетень боевого стачечного комитета» та ін.). 

Активними були легальні монархічні партії («Союз русского народа», 

«Союз русских людей», Російська монархічна партія, Київська монархічна 

партія та ін.), а також їхня преса: «Закон и правда» (Київ, 1906–1907), 

«Самодержавие» (Київ, 1906), «Глас народа» (Харків, 1906–1907; 

Єлисаветград, 1908), «За царя и родину» (Одеса, 1906–1910), «Голос 

русского» (Київ, 1906), «Русский мир» (Одеса, 1911–1913) та ін.  

Серед українських партій (спочатку нелегального характеру, з 

переміщенням видавничої діяльності в Галичину та Буковину) вирізнялися 

організації соціал-демократичного спрямування, що були опозиційними до 

РСДРП та автономістськими за суттю: РУП та УСДРП. РУП видала в Києві 

нелегальне видання «Дневник Київського загального страйку» (1903), а далі 

налагоджувала свою діяльність у Чернівцях та Львові («Праця», «Селянин»).  

Кращі традиції партійної преси кінця ХІХ – початку ХХ ст. втілено у 

виданнях УСДРП на Наддніпрянщині («Слово», «Робітнича газета», «Воля», 

«Робітник», «Наше слово», «Голос робітника», «Наша справа»), редакторами 

яких були С. Петлюра, В. Винниченко, Б. Мартос, І. Романченко та ін. 

Публікації співробітників цих видань присвячені відстоюванню прав 
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трудящого народу, змагання за «чистоту української ідеї», прагненням до 

створення національно-територіальної автономії.  

Після утворення групи «незалежних УСДРП» (1918) та поділу її на 

«лівих» і «правих» видавалися газети «Червоний прапор» і «Червоний стяг» 

за редакцією М. Авдієнка, А. Річицького, Вол. Чумака, М. Паньківа,                   

В. Елланського.  

Певну вагу на Наддніпрянщині мали на початку ХХ ст. й 

загальноросійські партії демократичного та соціалістичного спрямування – 

Партія народної свободи і Партія соціалістів-революціонерів. Серед видань 

ПНС чотири газети 1905–1906 рр.: «Известия Харьковского комитета ПНС» 

(Харків, 1905), «Свобода и право» (Київ, 1906), «Свободная мысль» (Київ, 

1906), «Известия Партии народной свободы» (Одеса, 1906). Решта газет 

вийшли у світ у 1917–1918 рр. ПСР активізувала свою діяльність із виданням 

«Рабочего слова» (Київ, 1904), «Деревенской газеты» (Біла Церква, 1905), «За 

народ!» (Київ, 1907) і «Военного листка» (Сімферополь, 1906). 

Слід врахувати й агітаційно-пропагандистські потреби партій інших 

народів, які мешкали на території України. Передусім це єврейські партії, 

зокрема По’алей-Ціон і Бунд («Еврейская рабочая хроника», «Пролетарская 

мысль», «Наш голос», «Свободный путь»).  

Аналіз політичної ситуації в Наддніпрянській Україні в 1917 р. – на 

початку 1918 р. свідчить про те, що стабільними залишалися традиції соціал-

демократичного спрямування в партійній діяльності як російських (РСДРП, 

розколотої на дві фракції — більшовиків і меншовиків; кадетів — ПНС; 

есерів та ін.), так і українських партій (УСДП, УСДРП, УПСФ, УПСР), а 

також політичних організацій етнічних груп на українських землях (Польська 

соціалістична партія, Польське соціалістичне об’єднання, Чехословацька 

соціал-демократична робітнича партія, Румунські соціалісти («Jedność 

Robotnicza», «Revoluce», «Pravda=Правда», «Svоboda», «Lupta»). 

На шпальтах української партійної періодики обговорювалися питання 

війни та миру, автономії та федерації, свободи й суверенності нації, 
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незалежності й міжнародної співдружності. Незважаючи на певну 

дискусійність цих та інших питань, політичний вектор у 1917–1918 рр. 

зазначав шлях до розбудови самостійної України.  

Вся більшовицька періодика орієнтувалася на ленінські агітаційно-

пропагандистські принципи, підтримувала починання російського 

пролетаріату, схиляючись до неподільної радянської держави. Українські 

партії, обираючи шляхи майбутнього, здебільшого схилялися до федерації чи 

автономії, обговорюючи питання національної незалежності та духовної 

спроможності. 

Відповідно до «Списку партійних періодичних видань на території 

України (1890–1919)», в якому зафіксовано 316 назв такої преси, здійснено 

підрахунки: 67 видань вийшли у світ українською мовою, 218 — російською, 

12 видань були двомовними (виходили українською і російською, 

українською і польською, чеською і російською мовами), 19 — іншомовними 

(польською, чеською, кримськотатарською, ідиш, німецькою та 

румунською). 

Найактивнішими партіями в галузі видавничої діяльності були: РСДРП 

— 58 видань, КП(б)У — 44, ПСР — 23, ПНС — 16, УПСР — 15, УСДП та 

УСДРП — по 12. Єврейські партії загалом (Бунд, Об’єднана єврейська 

соціалістична партія По’алей-Ціон, Єврейська партія «Фолкспартей») 

видавали 18 часописів, монархічні партії загалом («Союз русских людей», 

«Союз русского народа», Київська монархічна партія, Російська монархічна 

партія) — 13 назв партійної преси.  

Серед поодинокої періодики — орган Партії академічного порядку 

(«Молодая Россия»), газета Партії правового порядку («Русская правда»), 

орган Української партії самостійників-соціалістів («Самостійник») та ін.  

За реґіональністю найбільше провінційних міст було охоплено 

партійною пресовидавничою діяльністю у Харківській губернії (Валки, 

Суми, Охтирка, Куп’янськ, Богодухів, Лебедин), Катеринославській 
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(Луганськ, Юзівка, Бахмут, Вознесенський рудник), Херсонській (Одеса, 

Миколаїв, Олександрія, Єлисаветград). 

В основному на губернські центри поширювалася справа видання 

партійної преси у Київській та Харківській губерніях. 

За роками створення нових партійних періодичних видань 

найінтенсивніше розгорталася ця діяльність у 1917 р. (109 газет і журналів), 

1906 р. (27 видань).  

За періодичністю виходу у світ партійна преса на території України від 

1890 до 1918 р. найчастіше була щоденною або тижневою. Але не всі 

видання зазначали ці дані. 

За відображенням потреб і настроїв читацької аудиторії партійна преса 

була переважно робітничою, а також масовою, армійською (солдатською), 

суто виборчою. 

Частина видань у межах Російської імперії на початку ХХ ст. була 

нелегальною. До неї належать періодичні видання РСДРП – у Києві, 

Катеринославі, Єлисаветграді тощо (додаток Б). Нелегальна діяльність 

УСДРП та РУП на східноукраїнських територіях призвела до тимчасової 

еміграції активних членів (А. Жук, Д. Антонович, Л. Юркевич) цієї партії до 

Галичини, виходу їхніх партійних органів у Львові та Чернівцях.  

Українська партійна періодика початку ХХ ст. має ще чимало 

нерозпізнаних імен публіцистів, редакторів, видавців, рядових співробітників 

преси, які змушені були приховувати справжні прізвища, використовуючи 

криптоніми чи псевдоніми. Нелегальна преса, як частково і легальна, 

друкували більшу частину матеріалів узагалі без підпису. До таких 

патріотично налаштованих партійних публіцистів належать С. Петлюра       

(С. П. С. П-ра, Сімон), В. Елланський (Блакитний, Еллан-Блакитний, Проноза 

Мрійник), В. Садовський (Валентин), М. Авдієнко (М. А.), Г. Михайличенко 

(Г. М., Ігнатій Михайлич, Гнатко), Гр. Коваленко (Г. Коваленко- 

Коломацький, Г. К., Гр. К., Гр. Гетьманець), М. Ткаченко (М. Михайленко, 

М. Хвиля) та ін. 
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Про ефективність пропагандистсько-агітаційної діяльності українських 

партій «не більшовицького спрямування», дохідливість пояснення народним 

масам основних політичних орієнтирів та ідеалів майбутнього розвитку 

України свідчить і той факт, що на виборах до Всеросійських установчих 

зборів (5 січня 1918 р.) більшовики отримали на території України трохи 

більше 10 % голосів виборців, а загалом на території Росії – 22 %. У 

Київському окрузі українським партіям належало майже 80 % голосів, у 

Харківському — майже 73, Волинському — 71 % голосів виборців. Лише у 

двох округах — Херсонському і Таврійському перемогу здобула ПСР 

(загальноросійські есери, а не українські; відповідно 52,9 % і 52,1 %). 

Свої національно-політичні орієнтири одна з найактивніших 

українських партій, що мала значну кількість періодичних видань – УСДРП 

(разом із фракцією незалежних, групами лівих і правих незалежних), 

висловлювала однозначно: самостійна і незалежна Українська Республіка; 

підтримка національної більшості українського народу та прав української 

мови як державної та урядової (нею виключно ведеться діловодство в 

державних установах, апараті Рад робітничих, селянських і козацьких 

депутатів); забезпечення прав національних меншин (російської, єврейської і 

польської) на принципах рівноправності та міжнаціонального порозуміння. 

Більшість газет, що виходили як органи УСДРП, у 1917–1918 рр. закликали 

до протистояння більшовицькій армії, підтримання українських 

національних військових сил, боротися з ідеологією російських більшовиків-

комуністів. «скинути большевицьку армію, переходити на бік української 

національної армії, до боротьби проти російських большевиків-комуністів» 

Публіцистична спадщина І. Франка, В. Винниченка, С. Петлюри,          

М. Шаповала, Д. Антоновича, Л. Юркевича, С. Черкасенка, С. Драгоманова, 

М. Грушевського, С. Єфремова досі не розкрита повною мірою, частково не 

видані їхні твори, що стосувалися ідей політичної та державної незалежності 

України.  
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Публікації партійних видань, таких як «Слово» (Київ, 1907–1909), 

«Робітнича газета» (Київ, 1917–1919), «Воля» (Київ, 1917), «Боротьба» (Київ, 

1917–1920), «Нова громада» (Харків, 1917–1918), «Народ» (Львів, Коломия, 

1890–1895), «Громадський голос» (1895–1939), які редагували С. Петлюра,      

В. Винниченко, Б. Мартос, Г. Михайличенко, В. Елланський, І. Франко,       

М. Павлик, В. Будзиновський та інші їхні соратники, можуть бути зразком 

принципового відстоювання політичних ідеалів. 

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. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРЕСА УРСР (1919–1990) У КОНТЕКСТІ ІЄРАРХІЧНОЇ 

ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ОДНОПАРТІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

 

3.1. Преса «боротьбистів» та «укапістів» як етап радянізації 

партійних періодичних видань 

Уже на початку ХХ ст., у період революції 1905–1907 рр., а також із 

особливою гостротою в контексті Української революції 1917–1920 рр. 

позначилися суперечності в діяльності українських партій. Політична 

нестабільність, воєнні події 1914–1918 рр., зміни державного устрою, 

непорозуміння в уряді (Українській Центральній раді), перерозподіл 

політичних сил у масштабі України, еміграційна діяльність закордонних 

партійних груп (РУП, УСДРП, УПСР) сприяли постійним переорієнтаціям 

окремих членів партій. 

Опозиційність, фракційність, роз’єднання (рідше — співробітництво чи 

злиття окремих груп і партій) відбувалися чи не в кожному українському 

політичному об’єднанні. Так з’явилися «розкольники» в Революційній 

українській партії: спочатку з РУП вийшли націонал-радикали (створили 

Українську народну партію у 1902 р.), потім «народники» приєднались до 

есерів; у січні 1904 р. виокремилася Українська соціалістична партія; влітку 

1904 р. чільні діячі РУП вирішили об’єднати свої зусилля з РСДРП. 

«Організаційна криза» відбулась у діяльності УСДРП усередині 1907 р. 

На хвилі «європеїзації» партії, спроб налагодження співпраці з «ліберально-

поміркованим крилом українського руху в умовах широкомасштабного 

наступу російської великодержавно-шовіністичної реакції» [90, с. 117] 

відбувся поділ на «ортодоксів» (Д. Піщанський, Л. Юркевич), «нейтральних» 

(В. Степанківський) та «опортуністів» (В. Дорошенко, Д. Донцов), хоча дехто 

із членів УСДРП намагався «консолідувати революційну еміграцію на 



177 
 
національно-визвольній платформі». Вже влітку 1918 р. від УСДРП 

«відкололася» група «незалежних». 

Як стверджує історик О. Любовець, в основі цих розколів були 

розбіжності програмного й тактичного характеру – «різне розуміння 

окремими частинами партій можливих форм організації влади, моделей 

національної державності та методів і шляхів розв’язання нагальних 

соціальних і політичних проблем. Причиною цих розбіжностей і різного 

розуміння була наявність різновекторних політичних альтернатив, що 

відбивало національні, соціальні, економічні інтереси тієї чи іншої групи 

суспільства» [184, с. 2]. 

Подібні непорозуміння, відхід від попередньо вироблених програм і 

статутної партійної діяльності відбулися вже пізніше в складі Української 

партії лівих соціалістів-революціонерів та Української комуністичної партії, 

які в різний час створили опозиційні групи, що дістали назву «боротьбистів». 

Їхнім пропагандистсько-інформаційним рупором стали газети з назвами 

«Боротьба» чи «Борьба», «Боротьбист», «Знамя борьбы» тощо, які 

відстоювали нові ідеї УПСР (боротьбистів) чи УКП (боротьбистів) — 

«укапістів»-боротьбистів. 

На початку 1920 р., як підкреслює О. Любовець, в Україні діяло три 

українські партії, які вважали себе комуністичними і претендували на владу 

разом із КП(б)У — УПСР (боротьбистів), УКП, УКП (боротьбистів). Для 

усунення конкурентів із політичної арени була застосована «тактика злиття з 

КП(б)У, що на практиці обернулося на їх поглинення, “асиміляцію”». На 

думку дослідниці, рішення партійних керівників на перехід членів їхніх 

організацій до лав КП(б)У передусім зумовлювалося «усвідомленням, що в 

1920 р. іншої реальної альтернативи, крім радянської влади, в Україні 

існувати вже не могло. З цієї позиції перехід до лав правлячої партії 

розглядався як шанс впливати на напрями урядової політики та коригувати її 

відповідно до національних інтересів і, таким чином, зберегти принаймні 

частково здобутки Української революції» [184, с.16]. 
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Політична багатопартійність великою мірою пов’язана з революційними 

подіями, доленосними випробуваннями для державності України. Таким 

періодом були національно-визвольні змагання 1917–1920 рр. У цей час 

пожвавилася політична діяльність українських партій, що стояли на 

соціалістичній платформі: УСДРП, УПСР, УСДП (на західноукраїнських 

землях) та ін. Кожна з цих партій має свою історію, свої здобутки й поразки. 

В історичних дослідженнях тривалий час перевага надавалася 

більшовицьким партіям (зокрема РСДРП, РСДРП(б), ВКП(б), КП(б)У), а  

відповідно і їхнім політичним органам. Національно й державно орієнтовані 

українські партії та їхня періодика, незважаючи на певні пробільшовицькі 

позиції, залишалися на периферії наукових інтересів. Зацікавлення істориків, 

політологів, журналістикознавців організаційними, ідеологічними, 

видавничо-комунікаційними стратегіями українських партій початку ХХ ст. 

фактично зросло в останні десятиліття. Продуктивно в цій тематиці 

працювали Т. Бевз, О. Висоцький, В. Головченко, Ю. Дірявка, О. Любовець,         

О. Мукомела, Р. Пиріг, В. Солдатенко та ін. Деякі біографії партійних 

публіцистів присутні в навчальних посібниках, статтях і покажчиках із історії 

української журналістики Н. Сидоренко [197; 247; 277]. 

Скажімо, в контексті комплексного вивчення суспільно-політичної 

діяльності УПСР Т. Бевз неодноразово згадує такі партійні видання: 

«Боротьба», «Трудова республіка», «Нова Україна», «Вільна спілка», 

«Трудова Україна», «Бюлетень закордонного комітету УПС-Р» та іншу 

періодику в Україні та поза її межами, де точилися дискусії про здійснення 

національної і соціальної революції, яка б призвела до створення Соборної 

Трудової Української Республіки [11, с. 15]. На основі широкого 

джерельного та історіографічного матеріалу в роботах О. Висоцького 

з’ясовано особливості розвитку й ідеологічно-політичної діяльності УСДРП 

та УПСР як провідних політичних сил Української революції [38; 39; 40].  

Кандидатська дисертація О. Любовець присвячена безпосередньо партії 

боротьбистів (лівого крила УПСР). Авторка вважає, що це була «перша 
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українська ліворадикальна партія — партія боротьбистів, яка в своїй 

політичній платформі тяжіла до основних засад більшовизму. Так, вперше на 

дійсно масштабному, партійному (а не лише фракційному) рівні заявив про 

себе український націонал-комунізм» [185, с. 7]. Функціонування цієї партії 

дослідниця розглядає в річищі Української революції, в порівнянні з іншими 

партіями [186]. 

Хоча в українській науці простежується активне зацікавлення 

діяльністю різних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст., але їхні друковані 

органи досі залишаються на другому плані; умови функціонування, змістове 

наповнення, структурно-редакційні домінанти таких видань ще маловивчені. 

До такої преси належать органи Української партії соціалістів-

революціонерів (боротьбистів), що видавались у Києві, Полтаві, 

Катеринославі, Харкові, Житомирі та інших містах України в період 

національно-визвольних змагань. Як правило, така періодика мала назву 

«Боротьба» (українською чи російською мовами) й відповідала за своїм 

змістовим наповненням принциповому гаслу есерів «У боротьбі здобудеш ти 

право своє!» або в національному варіанті: «Борітеся – поборете!» [див. 

також: 77]. 

Об’єктами дослідження стали ті газети, що зберігаються у відділі 

формування та використання газетних фондів НБУВ. Усього в електронному 

каталозі знайдено 17 пресовидань із назвою «Боротьба», 8 із них видавалися 

«лівим крилом» УПСР; 2 газети були органами лівих есерів 

(інтернаціоналістів), 4 належали УКП (боротьбистів), 2 виходили під 

керівництвом РСДРП (об’єднаної); українські соціал-демократи Галичини й 

Буковини видали кілька номерів своєї газети «Боротьба» (1919, Кам’янець на 

Поділлі). 

Важливо з’ясувати основні факти створення та розвитку, поетапної 

діяльності УПСР, обставини розколу й появи «боротьбистів». Як зазначено в 

електронній бібліотеці України «Спадщина. Суспільство», ця українська 

партія виникла в квітні 1917 р. (голова партії — М. Ковалевський) внаслідок 
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об’єднання окремих гуртків і груп есерів, які існували на території України з 

1905 р. Уже в жовтні 1917 р. УПСР налічувала 75 тисяч членів. Міцні позиції 

мала УПСР в Українській Центральній раді; так, на початку 1918 р. головою 

Ради Народних Міністрів УНР був обраний есер В. Голубович, члени цієї 

партії очолювали більшість міністерств [310]. 

На четвертому з’їзді УПСР (13–16 травня 1918) відбувся розкол на праве 

і ліве крило. Серед останніх були ті, які вважали «революцію завершеною», 

прагнули співпрацювати з більшовиками, закликали до збройного повстання 

проти гетьманської влади (Г. Михайличенко, Ю. Мазуркевич, В. Елланський,  

П. Любченко та ін.). Згодом це ліве відгалуження (УПЛСР) дістало назву 

боротьбистів (комуністів). 

Попередню назву партії зберегло праве крило (М. Шаповал, О. Севрюк, 

І. Лизанівський, М. Чечель, П. Христюк та ін.), але наприкінці 1919 р. деякі 

впливові члени УПСР виїхали з України, де були створені закордонні центри 

(Прага і Відень) й видавалися свої партійні видання («Борітеся – поборете!», 

«Трудова Україна» та ін.) [310]. Активними авторами цих еміграційних 

часописів були М. Грушевський, М. Шаповал, А. Животко, Н. Григоріїв,        

І. Білецький [див. детальніше: 73; 75; 77]. 
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Таким чином, кожна із груп (фракцій, «крил») мали свої періодичні 

видання впродовж 1917–1920 рр. 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) (детальніше: Б, табл. 1).    

Офіційним органом УПСР із 1 травня (18 квітня за старим стилем)     

1917 р. була газета «Боротьба» у Києві. В передовій статті першого номера 

визначено загальну лінію партії: «УПСР бореться не тільки за свободу 

політичну, але і за свободу будувати новий громадський та економічний лад» 

(1917. № 1). У виданні подано роз’яснювальні матеріали, хроніку та звіти з 

партійної діяльності («Чого домагається українська партія соціалістів-

революціонерів», «Установчий з’їзд УПСР», Статут УПСР, «Виборча 

платформа УПСР», «З партійного життя», «З соціалістичного руху», «З 

діяльності ЦК УПСР»). 
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Постійними авторами газети «Боротьба» стали активні політичні й 

громадські діячі, журналісти з досвідом: М. Шаповал (псевдонім:                  

М. Сріблянський; «Одкрито карти!», «Мир!», «Залізо і кров», «”Большевики” 

і ми», «Російська демократія і суверенність України», дописи в рубриці «З 

біжучої хвилі»), І. Маєвський (криптонім: І. М.; «Реальна політика», «Про 

автономію і федерацію»), Д. Ісаєвич («Вражіння з демократичної наради», 

«Інструкція Генеральному Секретаріатові», некролог «Павло Завертаний» та 

ін.), М. Шраг («Наша партія і партійна дисципліна»), П. Христюк («Чого ми й 

досі не миримо?»), Ол. Севрюк («Вибори до Думи в Києві»), Ів. Лизанівський 

(«Соціял-демократизм і большевизм»), Б.-О. Зарудний («До єдиного 

фронту») та інші — В. Ігнатович, Мик. Русальченко, Ів. Ор., А. П-о, Я. Б. 

На вістрі тогочасних внутрішньопартійних проблем написана стаття 

«Непорозуміння» Мик. Салтана (1917. № 12/13), де автор розглядав явище 

«фракційної хвороби» (поділ партій на групи, фракції). Це протистояння  

торкнулося й «молодої партії» УПСР, що на той час уже мала такі два 

відгалуження, як інтернаціоналісти («лівобережники») й «конфедералісти» 

(їхнім органом стала газета «Конфедералист» на чолі з І. Маєвським). 

Чимало місця в газеті «Боротьба» в 1917 р. відведено виборам. Зокрема 

друкувалися списки кандидатур ЦК УПСР до Установчих зборів                 

(М. Ковалевський, М. Шраг, Г. Михайличенко, М. Салтан, О. Севрюк,          

М. Чечель, М. Гладкий, К. Корж, І. Косенко, П. Плевако, Д. Одрина та ін.) 

(1917. № 12/13. С. 18–19). Тут були представлені реґіональні списки: на 

Київщині, Харківщині, Полтавщині, Поділлі, Херсонщині, Вороніжчині, у 

Таврії, Москві, Петрограді та Петроградській губернії, Бессарабії, на 

Кавказькому і Румунському фронтах тощо (1917. № 12/13. С. 19–23). 

Від Вороніжчини ЦК УПСР запропонував кандидатури голови 

Острогожського комітету УПСР А. Животька-Пуховського (саме в такому 

написанні подано прізвище майбутнього історика української преси               

А. Животка, який мав псевдонім Пуховський), офіцера О. Зарудного, 

літератора й редактора журналу «Світло» В. Коряка (справжнє ім’я — 
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Волько Блюмштейн). Літератор-агроном, голова Військової ради 

Румунського фронту А. Терниченко, журналіст В. Піснячевський, солдат       

Ю. Грищенко стали представниками УПСР від Румунського фронту. 

Наприкінці 1917 р. відбувся 3-й з’їзді УПСР, на якому обрано нових 

членів ЦК партії, серед яких були: голова Чернігівського губерніального 

комітету УПСР В. Елланський; письменник, Генеральний секретар пошти і 

телеграфів М. Шаповал; член Центральної ради, редактор газети «Народна 

воля» Д. Ісаєвич; гімназійний учитель, член ЦР Н. Григоріїв; військовий 

інженер В. Голубович; агроном, член ЦР О. Шумський; директор друкарні 

ЦР І. Лизанівський; юрист-агроном, член секретаріату земельних справ          

О. Зарудний; політичний емігрант, професор політехнічної школи                  

С. Бачинський; студент Технологічного інституту, голова Петроградського 

комітету УПСР І. Косенко; студент політехніки В. Залізняк  та ін. 

Українські есери також видавали свої часописи у провінції — Житомирі, 

Катеринославі, Бахмуті («Земля и воля: предвыборный листок» блоку УПСР 

та Об’єднаної єврейської соціалістичної робітничої партії, 1917), Кам’янці-

Подільському.  

«Неустанно стежити за життям українського селянства і робітництва»,  

використовувати кращі літературні сили Волині пообіцяла щоденна газета 

«Молот» (Житомир, 1918. Ч. 1–19), що була органом губернського комітету 

УПСР і виходила за редакцією П. Абрамовича. Давати міцний опір ворогам 

закликав народний міністр земельних справ М. Ковалевський у зверненні 

«Браття-селяни!»; про потребу «глибоко вірити в творчу силу народу» писав 

Олесь Руденко у статті «Наші завдання» (1918. Ч. 1). Образні порівняння 

використовував О. Т. у статті «Молот», коли малював недалеку перспективу: 

«І створиться диво… Оживуть сиві від тисячоліть життя зруйновані громади. 

Утворяться чудові мрійні форми, заяскровівши сріблом… Так нумо ж до 

праці! Всі, хто має полум’я мрій і надій, хто має ясне чоло і дужі сміливі 

руки. За молоти, ковати залізо. Хай гомін і згуки від нашої праці, дзвін 
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молотів об чистий метал лунає по цілому світу. Хай людність всесвітня 

здивовано гляне на творчу працю в степах і ланах України…» (1918. Ч. 1).   

На сторінках житомирської газети «Молот» друкувалися статті, 

кореспонденції й замітки, що найчастіше адресувалися селянству («Коло 

сівби», «Державне хлібне бюро», «Житомир», «Жарини», «Чи потрібне право 

власності на землю» М. Луцкевича; «Японія і Московщина» К. Поліщука; 

«Соціалізація землі і сільськогосподарська культура» О. Трипільського; «Хай 

живе інтернаціонал» С. Барвінського).  Часопис подавав партійну хроніку та 

звіти з підготовки місцевих організацій до скликання  4-го Всеукраїнського 

з’їзду УПСР (15–17 квітня 1918 р.).  

Газета «Трудова громада» як орган місцевої організації УПСР виходила 

в Кам’янці-Подільському з червня 1919 по лютий 1920 р. Основне гасло — 

«Вся влада трудовому народові!», що наскрізно проходить через всі сторінки 

та публікації часопису. Редакція неодноразово зверталася до читачів за 

моральною і творчою допомогою: «Товариші селяне і робітники! 

Підтримайте свою газету. Подавайте дописи про своє життя» (1919. Ч. 15).  

Різноманітні повідомлення вміщувались у рубриках «На Поділлю», «В 

Галичині», «За кордоном», «Життя партій», «Хроніка», «Телеграми» та ін.; 

постанови, урядові документи тощо подано в «Офіціальному відділі». 

Серед співробітників «Трудової громади» чимало відомих українських 

політичних діячів, зокрема представників УПСР — Н. Григоріїв, А. Животко, 

А. Степаненко та ін. Так, перу А. Животка належать публікації «В світлий 

день», «З життя Товариства ім. Пестальоці»; А. Степаненко подав «Історичні 

спогади»; М. Битинський (псевдонім — Микола Оверкович) написав вірш 

«Нехай, нехай іще чужинці…». Друкуються тут і галичани, зокрема               

В. Пачовський (вірш «Прощання в полоні»), С. Чарнецький під псевдонімом 

Тиберій Горобець (цикл фейлетонів «Нотатки байдужої людини»). 

Серед перших, хто від’єднався від УПРС, були «незалежні» на чолі з       

І. Маєвським, який у 1917 р. створив газету «Конфедералист», що вийшла в 

світ кількома номерами впродовж листопада – грудня 1917 р. Перше число 
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відкривала заява «Від редакції і від фракції» та  декларація УПСР (фракція 

незалежних) із підзаголовком «замість програми», де утверджувався шлях 

здобуття конфедерації для майбутньої України. В цьому документі 

зазначалося, що боротьба за федерацію чи автономію, як це було накреслено 

в програмі УПСР, нова фракція вважає «утопією, непорозумінням». Адже 

«федерацій різних народів не існує», тому за своєю сутністю вона неможлива 

для України; лише однорідність нації дає підстави для створення федерації 

(США, Австралія, Аргентина). Об’єднання різних народів із відмінними 

культурами та умовами політичного й господарського розвитку може мати 

форму «вільної спілки вільних республік», де кожен зберігає свою свободу, 

незалежність і суверенітет; це і є форма конфедерації. Фракція незалежних 

«найбільш обездоленими» вважала солдат, тому називала себе партією 

солдатською, висуваючи на перший план інтереси солдат та їхніх сімей. 

Першим кроком на шляху здійснення соціалізму фракція визначила 

«право на хліб і на дах над головою». Тактикою у партійній діяльності мала 

стати «щирість і визначеність у політичній боротьбі»; водночас 

наголошувалося: «Ми відкидаємо політику дипломатичних хитросплетінь, 

компромісів та угодовства, ми вважаємо, що тактикою революціонера в 

жодному випадку не може бути політична й особиста інтрига» (1917. № 1). 

Таким чином, фракція незалежних, що відкололася від УПСР, прийняла 

рішення не підкорятися ЦК партії, не покладатися на «безвідповідальних 

лідерів», які вдавалися до «політики власних інтересів». 

Подібні ідеї (розходження з ядром УПСР, нові програмні засади, 

стратегічні цілі, опозиційні дискусії) простежуються у статтях редактора 

газети І. Маєвського (криптонім І. М.): «Проголошення Української 

Республіки», «Централізм та конфедералізм», «Нотатки нашвидкуруч», 

«Українські Установчі збори», «Наше міжнародне становище», «Замість 

хроніки», «Витівки Центрального комітету», «Не перегнути» та ін. Зокрема в 

«Нотатках нашвидкуруч» публіцист роздумував над тим, як налагодити 

стосунки з європейськими державами: «… Ті методи і та психіка, що засвоєні 
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нами у стосунках із різними більшовиками, … не підійдуть», адже 

європейські держави зважують кожне слово, необережний вчинок може 

призвести до «несподіваних і рокових наслідків». На той момент важливим 

залишалося питання завершення Першої світової війни, вирішення долі 

багатьох країн, втягнутих у «світову плутанину». 

І. Маєвський так міркував про перспективи своєї батьківщини: 

«…Україна не може лишитися в світі осторонь; навіть федеративний союз із 

іншими слабкими новонародженими республіками навряд чи може 

розглядатися як серйозна опора; тому ми маємо опиратися або на ту, або на 

іншу європейську коаліцію. Ми стоїмо на роздоріжжі, але час не чекає, з 

хвилини на хвилину ми мусимо крокувати тим чи іншим шляхом. Якщо ми 

ще не готові, якщо наш вибір не готовий, то нас, імовірно, очікують у 

недалекому майбутньому великі й рокові несподіванки» (1917. № 1).  

Газета «Конфедералист» була двомовною, тому деякі матеріали 

опубліковані українською мовою, як-от: «Покажіться між люде, панове 

міністри!» С. Янчуренка, «Про війну та мир» А. Регенчука, «Прилучення 

Галичини до Польської держави». В часописі надруковано «Листи соціаліста 

та революціонера» Старовіра та «Криваві пустуни (сценарій кримінально-

соціалістичної драми для кінематографа)» Наблюдателя. Останній твір, 

написаний із сарказмом та іронією, починається словами: «Зграя 

пройдисвітів із Леніним і Троцьким на чолі проповідують наліво й направо, 

що варто їм дати в руки владу, як вони вмить укладуть «почесний» мир із 

Німеччиною «на всіх фронтах» і на «демократичних засадах» (без анексій і 

контрибуцій)…» (1917. № 4). 

Відстоювання Української республіки та підтримка конфедералістами 

Центральної ради, з одного боку, та опозиціонування більшовицькій 

діяльності, з іншого боку, простежується не тільки в зазначеній статті, а й 

навіть у підбірці повідомлень. Це зокрема висловлювання щодо «величезної 

напруги та надзвичайних жертв в ім’я порятунку вітчизни, в ім’я 

національної оборони», коли  народ готовий одностайно відгукнутися на 
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заклик свого уряду та своєї Центральної Ради. Невідомий автор писав: «Наші 

партійні суперечки, наші класові вимоги — це наші внутрішні справи, але ми 

зуміємо згуртуватися заодно, коли потрібно буде відвести зухвалу руку, 

занесену над нашою Україною. Злочинна зграя хуліганів, яка розраховувала 

розколоти наш народ навпіл, зустріне перед собою народ, об’єднаний і 

сповнений рішучості відстояти свою свободу і свою юну республіку, з 

незалежністю якої пов’язані всі надії перебудови нашого життя на нових 

соціальних началах» (1917. № 2). Негативно поставилася редакція та її 

однодумці до проведення і прийняття рішень Всеукраїнського з’їзду 

солдатських, робітничих і селянських депутатів, скликаного київськими 

більшовиками з метою підриву авторитету Центральної Ради.  

Кореспонденти газети «Конфедералист» простежили також осмислення 

«національними меншинами» українських подій, зважаючи передусім на 

думку єврейських і великоросійських співгромадян. У час суворих 

випробувань важливим було їхнє ставлення до здобутків України, 

можливість знайти «спільну мову» з представниками цих громад. Наприклад, 

член Бунду Золотарьов неодноразово наголошував, виступаючи в Малій Раді, 

на всеукраїнських з’їздах, що «єврейський пролетаріат України буде разом із 

українським народом до останньої краплі крові захищати рідну Україну від 

нападів насильників». Автор повідомлення «Національні меншини» зазначає, 

що лише «нікчемна купка єврейської молоді веде, спільно з більшовиками, 

злочинну агітацію проти Центральної Ради, величезна більшість 

українського єврейства ставиться до цієї агітації з повним засудженням» 

(1917. № 3). 

В одній з основоположних статей, надрукованих на сторінках органу 

УПСР незалежних (конфедералістів), І. Маєвський аналізував причини та 

наслідки різних революцій (Стародавня Греція, США, Франція), внесок 

особистостей у хід народних повстань, розуміння слів «демократизм», 

«федералізм» і «соціалізм» у тогочасній ситуації в Україні. Чимало думок, 

висловлених редактором «Конфедералиста», залишаються слушними й 
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сьогодні; описані ним події ніби змальовані з нинішніх часів. Скажімо: «… Є 

лише поганий демагогізм, тобто напускання народові туману для того, щоб 

він не доміркувався про те, що вся наша політика має на меті особисті та 

партійні завдання»; Центральна Рада збирається лише раз у місяць або в два 

місяці, та й то «на трьохденний демагогічний митюжок, не маючи жодної 

політичної ваги»; Мала Рада збирається лише раз на тиждень, щоб «згаяти 3–

4 години на порожню балаканину та безкорисну “вермішель”»; «всі ж 

важливі справи вирішуються десь за лаштунками якимись цілком не 

відповідальними людьми».  

Перепало тут і процедурам виборчих процесів. І. Маєвський 

підкреслював: «Нашим хатнім централістам народ як діяльний чинник 

революції не цікавий і не потрібний, він потрібен їм лише під час виборів, як 

дурна виборча череда, котра повинна подавати свої голоса за людей, котрих 

вона не знає і котри йому призначаються з центру…» (1917. № 4). Такі 

міркування були спрямовані на те, щоб децентралізувати політичні процеси, 

передаючи владу повітам. Отже, газета «Конфедералист» у своїх публікаціях 

чітко висловила свою позицію: за незалежну Україну, проти більшовицького 

засилля, передання політичних важелів повітам, а не Києву. 

Центральний організаційний комітет УПЛСР і фракції лівих соціалістів-

революціонерів при ЦВК організували в Києві видання щоденної газети 

«Трудовая мысль» (1918. № 1–9), що ставила за мету «всебічне висвітлення 

життя трудового народу — селян і робітників, виявлення його класових 

інтересів та невпинну боротьбу за його інтереси» (1918. № 1). Основна мета 

діяльності була визначена закликами: влада має належати українським Радам 

робітничих, солдатських і селянських депутатів; найближча перспектива — 

вільна спілка радянських народних республік Росії (1918. № 6).  

Друкувалися статті, що пояснювали програмні засади есерів та 

необхідність створення блоку; це зокрема: «Централізм чи федерація»           

А. Залужного, «Інтелігенція і трудовий народ» М. Рощина, «Соціалізм і 

новий етап революційного соціалізму» А. Топольського, «Революційна 
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творчість і Ради» Л. С., «Завдання просвітництва» Б. Борисова та ін. Кілька 

матеріалів присвячено висвітленню причин партійного розколу: «У 

становищі нестійкої рівноваги» А. Т. (можливо, криптонім А. Топольського), 

«Розкол київських соціалістів-революціонерів», «Політичні силуети “ес-ер”» 

О., «Голгофізм» М. Еггерта. 

Вже в першому номері було подано некролог трьох загиблих 

однопартійців — Богдана-Олександра Зарудного, Леокарда Бочковського та 

Ісака Пугача, які були вбиті 8 лютого (за новим стилем) 1918 р. під час 

захоплення Києва більшовицькими військами на чолі з М. Муравйовим.  

Двоє з них — Б.-О. Зарудний та І. Пугач були членами ЦК УПСР (І. Пугач 

також очолював київський комітет цієї партії, був секретарем газети 

«Народна воля»), входили до складу Української Центральної ради,             

Б.-О. Зарудний виконував обов’язки генерального секретаря земельних справ 

Генерального секретаріату УНР. У пам’ять про товаришів «Трудовая мысль» 

вмістила нариси про їхній життєвий і громадсько-політичний шлях; про       

Б.-О. Зарудного написав Г. Михайличенко. Це ж дало йому привід 

опублікувати статтю «До боротьби!», обравши епіграфом слова Т. Шевченка 

«Все йде, все минає, і краю немає…», що послужили рефреном до роздумів 

про кровопролиття, людські жертви на довгому шляху «боротьби 

непримиримих між собою класів суспільства» (1918. № 3). 

Упродовж 1919 р. активно поширювалася преса УПЛСР, серед якої були 

різні відгалуження: інтернаціоналістів, меншості і максималістів. Зокрема 

представники УПЛСР (інтернаціоналісти) видавали в Катеринославі свій 

орган «Знамя борьбы» (січень, № 1–5). Члени УПЛСР (меншості) 

об’єдналися навколо газет «Знамя» (Харків, травень) і «Знамя борьбы» 

(Одеса, січень–червень). У Києві вийшло 9 номерів щоденної газети 

«Революционная борьба» (квітень) за редакцією П. Бойченка, В. Вена та      

М. Шелоніна. Чимало публікацій присвячувалося партійній тематиці, 

зокрема постійним розколам і з’ясуванню стосунків із іншими політичними 

організаціями. Ці питання порушувались у статтях «Остання ставка» М. Ш. 
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(імовірно, криптонім співредактора М. Шелоніна); «Ті, що відійшли (розкол 

партії)» і «Відгомін революції» П. Бойового; «Вигнання непокірних» і «Чия 

вина?» В. Капрійського; «Невідкладне» Р. Вадського. Відстоювалась ідея 

перемоги соціалістичної революції, що охопила весь світ; із кожним днем 

вона пробиває з новою силою старий капіталістичний лад; «більшовицька 

зараза» інфікує англійський флот, французькі війська, колоніальні країни — 

Індію, Австралію. В цей революційний вир втягується Галичина, яку не 

вдасться ізолювати від світової пожежі «жодними кордонами чи рогатками»: 

робітники щодня піднімають прапор повстання, непереможні галицькі 

стрілки здаються при зіткненні з червоною армією (1919. № 2). 

Інформуючи про діяльність Всеукраїнського з’їзду УПЛСР (розпочав 

роботу 23 березня 1919 р.), газета «Революционная борьба» намагалася 

накреслити перспективи партійного розвитку, не лишаючи осторонь питання  

про «розкольників», які створювали «комітети», «групи», «фракції», постійно 

«маскуючись та гримуючись» під нові завдання. Члени УПЛСР 

охарактеризовані як «чесні, стійкі та героїчні» представники партії, що 

піддається «нечуваним гонінням і переслідуванням із боку уряду 

більшовиків», яка загнана в підпілля й позбавлена можливості видавати свої 

органи преси (1919. № 2).   

Актуальний зміст має і стаття «Переодягнені» Р. Вадського, адже 

подібні явища на політичній арені — не рідкість. «Цілі партії і політичні 

групи свідомо зодягають на голову безглузді ковпаки з бубонцями, щоб 

затушуватися, злитися з загальною, налаштованою на карнавал, масою 

інтелігентських хамелеонів», — констатував автор. Цю «веселу ходу» 

очолює УПСР (комуністична!), за якою далі йдуть: лівий Бунд (теж 

комуністичний!), поалей-ціоністи (теж комуністи!), Об’єднана єврейська  

робітнича партія (теж комуністична!), а завершує демонстрацію «невелика, 

але досить темпераментна, колоритна і криклива група, що відкололася на 

всеукраїнському з’їзді лівих с.-р.». Ці останні ще не комуністи, але 

перебувають у стані «майже комуністичному» (1919. № 3).  
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Неодноразово гостра критика київського органу УПЛСР була 

спрямована проти комуністів і принципів їхньої роботи. Це цикл публікацій 

«Під червоним забралом» М. Шелоніна, «”Дрібнобуржуазна” комедія»           

В. Капрійського, «Плагіатор із  “Коммуниста”» Юл. Кл., «До історії однієї 

партії» М. С. К., огляд газети «Борьба» тощо.  

Слід зазначити, що «Революционная борьба» пропагувала «культурну 

творчість», друкувала художні твори (байки, поезії, оповідання, огляди й 

повідомлення в рубриках «Хроніка мистецтва» (мистецтво, кіно, театр, 

лекції), «Життя мистецтва», «Нові книги», «Бібліографія», «Культурне 

будівництво», «Мистецтво в Радянській Росії»). Наприклад, останній номер 

за 13 квітня 1919 р. майже повністю присвячувався «Літературно-

художньому тижню»; були опубліковані твори І. Еренбурга, Ю. Зозулі, 

«спостереження і роздуми» «В саду над Дніпром» Митрича, «У захмарному 

краю» В. Вінкерта, огляд «Театри національних меншин» (зокрема білорусів 

і чувашів) і кілька дискусійних статей: «Життєтворчість чи псевдотворчість» 

Якова Б., «Диктатура пролетаріату в мистецтві» Ю. Калугіна (1919. № 9); 

попередньо вийшла в світ стаття про призначення культури «Пролетарська 

чи трудова?» Іль Веча (1919. № 4).  

З цього погляду стає зрозумілим зацікавлення редакцією газети 

«Революционная борьба» публікаціями розділу «Пролетарська культура та 

мистецтво» в більшовицькій газеті «Коммунист»; до того ж автор Юл. Кл. 

розпізнав в особі «скромного К.» із зазначеного видання не «універсального» 

поцінувача всіх видів мистецтва, а передусім «крадія», який переписував і 

передруковував чужі матеріали з московського журналу «Горн», не 

покликаючись на реальних авторів (Б. Красіна, С. Кржижановського,             

П. Керженцева). Висновок про «нескромне обкрадання» інших оглядачів був 

однозначним: «Ми прекрасно розуміємо, що від пана К. жодна редакція не 

застрахована. Плагіатори існували, існують і, на жаль, існуватимуть. Це — 

надзвичайно живуча порода людей. Але зазвичай в серйозних органах 

кар’єра плагіатора звершується на першому ж дебюті. Як пояснити, що в 
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«Коммунисте» ледве не щодня пан К. жваво продовжує торгувати на очах у 

всіх краденими речами?» (1919. № 5).  

У двох публікаціях газета УПЛСР підкреслила неспроможність процесів 

«комунікації» і «партійної обробки» всіх співробітників установ і навіть 

професійних спілок в Україні. В кореспонденції «На злобу дня» П. Б-ко 

писав про спроби «верхівки комуністичної партії» та її урядової преси 

«очистити» всі інституції від елементів, ворожих радянській владі, та 

підібрати спеціалістів, які б відповідали «ідеї комуністичного будівництва» 

(1919. № 3).  

В іншій публікації («”Дрібнобуржуазна” комедія» В. Капрійський 

звернув увагу на потребу комуністів залучити до своїх лав дрібну буржуазію 

(«клас-маятник») шляхом «політичного загравання» з відповідними партіями. 

В ці тенета могли потрапити й праві есери, але вони в своїй декларації чітко 

заявили, що «міцно тримаються за свій старий багаж, незважаючи на його 

пошарпаність» (1919. № 3).  

Союз соціалістів-революціонерів-максималістів (СР-М) теж наближав 

своїх читачів до перемоги радянської влади. Так, у Києві 14 липня 1919 р. 

вийшов перший номер газети «Трудовая советская республика» як орган 

Київської організації, а наприкінці цього ж року в Полтаві – газета 

«Максималист». Газети повідомляли також про створення Українського 

союзу СР-М. 

Газета соціалістів-революцінерів-максималістів «Трудовая советская 

республика» видавалася з 14 липня 1919 по 20 січня 1920 р. (всього дев’ять 

номерів). Київський часопис мав два надзаголовка: «У спілці плуга, молота і 

думки — сила й право!», «Влада Радам, але не партії!». В першому та деяких 

інших номерах редакція друкувала звернення «До всіх максималістів і тих, 

хто їм співчуває», акцентуючи увагу на складній ситуації в країні («загибель 

загрожує з усіх боків нашій Соціальній революції», «кривава 

відповідальність лягає не тільки на членів керівної партії комуністів, а й на 

всіх прибічників повної і безроздільної перемоги трудящих у Світовій 
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збройній боротьбі Праці з капіталом») і невідкладних завданнях («кожен 

зобов’язаний діяти за загальним планом, розробленим організацією, до якої 

він свідомо належить», «немає нічого підлішого й безрозсуднішого, ніж 

революційні дезертири», «для здійснення Всесвітньої Радянської Трудової 

Республіки наша поразка стала б страшним ударом. Але цього не буде!» 

(1919. № 1, 2). 

Вся перша колонка на першій сторінці в газеті була відведена 

оголошенням, що так чи інакше стосувалися партійної діяльності: анонсуючи 

передплату на «Трудовую советскую республику», редакція зазначала, що до 

першого випуску читачі отримують додаток — «Народ-господар (Програма 

Трудового перевороту)»; київська організація СРМ знаходилася на 

Хрещатику, 58 (там же був склад і здійснювався продаж літератури, а також 

реєстрація членів і тих, хто співчував справі); 14 липня, в день падіння 

Бастилії, в Клубі організації СРМ мала відбутися лекція «Велика французька 

революція і сучасна Світова Революція», вхід безкоштовний; 20 липня — 

лекція на тему «Більшовизм і Максималізм»; чергові зібрання членів Союзу 

— щовівторка, о 8 годині вечора (1919. № 1, 2); з 20 липня відкривалася 

Школа максималізму, де М. І. Ривкін читав лекції з максималізму (теорія, 

історія, організація, поточний момент максималізму, завдання революції) 

(1919. № 2, 3).  

Значенню революції та необхідності відстоювати її здобутки були 

присвячені статті: «Спокій духу», «Правильний шлях!» А. Прохорова, «До 

питання про об’єднання народництва» М. С-ва, «Чи здійснима істинна влада 

Рад?» Н. И., «Продовольчі ілюзії» Петра Сермяги, «Бойові орли соціальної 

революції» Гарбіна, «До робітничого питання» А. Карпова, «Фронт і тил» 

Ривкіна, «До історії робітничого руху (методи боротьби)» Адодіна. 

Партійного життям стосувалися повідомлення та кореспонденції: «Про 

тактику в зв’язку з поточним моментом», «Обґрунтування програми 

соціально-трудового перевороту: війна і революція», «Підпілля – надпілля» 

Старого Вовка та ін.  
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У статті «Об’єднання сил революційного народництва» чітко 

розмежовувалися завдання й тактика діяльності «революційного 

народництва» (малася на увазі Партія соціалістів-революціонерів, яка 

«заплуталась у сітях політиканства і догоджання», а ліве крило (меншість) 

виявилось у «новому полоні в наполегливої, настирної і стрімко зростаючої 

партії більшовиків»; так виникли анархісти-народники й Союз соціалістів-

революціонерів-максималістів), щоб згуртуватися задля справи 

«самозвільнення трудящих», запропонувавши на спільній платформі ідейний 

фундамент у будівництві та боротьбі.  

З цією мето висувалися три основні умови: 1) єдність революційного 

фронту (якщо народ, розчарувавшись у марксистському комунізмі, не знайде 

вихід своїм прагненням до визволення, він стане «іграшкою реакції»);           

2) розуміння революції як «цілковитого трудового перевороту», 

непримиренного до внутрішньої та світової буржуазії; 3) визнання трудового 

радянського народовладдя («не демократія і не партії, а трудовий народ має 

бути повноправним господарем країни до того часу, коли остаточна перемога 

перетворить усіх у трудящих і поняття народ зіллється воєдино з поняттям 

трудовий народ»). Отже, «сили революційного соціалізму» визнавалися 

максималістами однозначною істиною на шляху до встановлення 

народовладдя і побудови трудової радянської республіки. 

Двомовна газета «Максималист» (орган Полтавської губернської ради 

Союзу С.-Р.-М.) вийшов одним номером 24 грудня 1919 р. Тут вміщено 

передову статтю «До повороту!», в якій повідомлялося про перемогу народу-

повстанця над бандами Добровольчої армії («б’є на голову вітчизняну 

золотопогонщину, тим самим зрізуючи квіточки світової контрреволюції») та 

необхідність замислитися над питаннями внутрішнього життя («народ-коваль 

сам повинен кувати свою долю», не має «погаснути дух свободи в народі», 

«не опльованим і не розтоптаним має бути його безхитрісне прагнення до 

трудової творчості», партії не мусять бути «спаралізованими, такими, що 

гризуться за владу, самодіяльність трудящих…»). 
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В іншій статті «Влада трудовим Радам!» за підписом Ілька 

стверджується ідея про діяльність трудового народу-господаря, який має 

здолати ворогів і відбудувати господарство. Основний наголос зроблено на 

майбутніх виборах, тому автор дає чимало практичних порад: «Треба 

обирати не дешевого красномовця, а людину чесну, діяльну й енергійну, яка 

б не пішла за солодким красним словом будь-якого промовця. Для того ж, 

щоб Рада не заснула, треба, аби вона була в ідейній залежности від 

зголоднілих, обдертих трудових мас» (1919. № 1).  

Отже, газета ПСР-М виступала за повноваження Рад, формування 

радянської влади. Невипадковими були й «Десять заповідей радянському 

громадянину» за підписом Д., що починалися такими настановами: має 

існувати лише влада вільних Рад; нікому — ні капіталісту, ні генералу, ні 

комісару, ні партійному комітету — не слід служити й підкорятися; основа 

трудової Республіки — повага до праці; «не вбивай в собі революційного 

духу» і т.д. (1919. № 1).  

Ідеали УПЛСР (інтернаціоналістів) покладені в основу пропаганди 

органу Катеринославського губернського комітету зазначеної партії — 

щоденної газети «Знамя борьбы» (1919. № 1–5). У надзаголовку подано два 

гасла: «В боротьбі здобудеш ти право своє!» (російською мовою) і «Борітеся 

— поборете!» (українською мовою). Щономера друкувалися заклики, які 

налаштовували на утвердження радянської влади та її всебічну підтримку: 

«Хай живе Радянська Україна!» (№ 3), «Товариші робітники й селяни! 

Настав момент, коли ви можете й повинні взяти владу в свої руки! 

Створюйте Ради селянських і робітничих депутатів» (№ 4),  «Вічна пам'ять 

героям-борцям, які загинули в боротьбі за Радянську владу!» (№ 5).  

У передовій статті «Катеринослав, 30 січня» редакція повідомляла про 

поразку київської Директорії та Ради Народних комісарів («політична кар’єра 

“директорів” уже проспівана…», «впродовж останніх двох місяців 

директорія, як нав’язлива муха, продзижчала вуха  трудовій Україні», «для 

українських селян і робітників київська директорія виявилася, на щастя, 
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лише епізодом») та закликала до виявлення «цілком розкутої, вільної 

революційної стихії» (1919. № 4). Про поразку петлюрівців, гетьманців і 

білогвардійців — «ворогів трудового народу» та відновлення мирного життя 

в Катеринославі повідомляв О. Н. у статті «Минуле й майбутнє», 

наголошуючи на необхідності «негайно розпочати облаштування нового 

трудового життя», захистити свої інтереси, відібрати заводи й фабрики у 

їхніх власників, а селянам повернути свою землю (1919. № 4). Кучинський 

вів роз’яснення «Що таке влада Рад?», Л. Т-вой намагався доступно подати 

уроки боротьби за соціалізм у статті «Смертна кара, червоний терор і класова 

боротьба трудящих», Камишевський обґрунтовував невідкладні завдання 

залізничників. Кілька разів друкувалися оголошення про міські загальні 

збори членів УПЛСР і тих, хто їм співчуває, а також зібрання лівих бундівців 

(1919. № 5).   

Орган Одеського комітету УПЛСР (меншості) «Знамя борьбы» 

представлений в НБУВ лише одним номером (1919. № 66) за 24 червня, тому 

зміст часопису не охоплено цілісно. Але публікації наявного номера певним 

чином пояснюють прагнення цієї групи. Це зокрема стаття «Що краще» А.М. 

(Алого), який наголошував на необхідності «підняти промисловість»; 

«подолати бюрократизм», який сповільнює самодіяльність і творчу ініціативу 

мас; якраз майбутнє  належить прогресу й розвитку мас — так записано на 

«знаменах партії лівих с.-р.» (№ 66). Вирішення питань продовольчої 

кампанії в річищі завдань УПЛСР розглядається в кореспонденції «В 

боротьбі за хліб». Інформаційні повідомлення подано в рубриках «На 

червоних фронтах», «Партійне життя», «В радянській Одесі», «Пролетарська 

культура», «Робітниче життя» та ін.  

Подальші державно-політичні події на українських землях і розкол 

УПСР вплинули на розмежування друкованих органів. Ліве крило партії 

об’єдналося навколо нових газет зі спільною назвою «Борьба» (більшість 

текстів надруковано російською мовою). Хоча в лавах нової партійної 

фракції залишалися люди з «гострими перами», але на сторінках преси 
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боротьбистів немає відомих імен, авторитетної публіцистики. Зважаючи на 

політичну ситуацію, чимало підписів під матеріалами в газетах 1919–1920 рр.  

— це псевдоніми і криптоніми, деякі публікації не мають авторства. 

Орган Київського міського комітету УПЛСР (у назву партії додано ще 

один фрагмент – лівих) газета «Борьба» (1919–1920) мала постійні рубрики 

«Партійне життя», «Робітниче життя», «Професійний рух», «Міжнародне 

життя», «За кордоном», «У Раднаркомі», «Хроніка», «Новини з місць», «Із 

провінції» та ін. Деякі номери подавали заклик: «Хай живе світова 

соціалістична республіка Рад!». Серед основних авторів часопису —                

В. Качинський («Відділ партійної дискусії», «Без керма і без вітрил», 

«Революція і партія комуністів»), А. Топольський («Рухомі сили революції», 

«Теорія і сувора дійсність», «Велика небезпека», «Політична мімікрія», 

«Мистецтво в радянській державі», «Економічні перспективи», «Нові 

спільники на селі»), В. Капрійський («Назріваюча сутичка», «Майбутня 

буря», «На місцеві теми»), Н. Коваленко («Курт Ейснер», «Нова епоха»). 

У № 24 перша сторінка газети повністю присвячена «співцеві народної 

скорботи», прикрашена великим портретом Т. Шевченка і матеріалами 

«Апостол правди і свободи» П. Бойового й «Тарас Григорович Шевченко» за 

підписом А. Т. (можливо, уже згаданий А. Топольський). З № 32 зменшився 

обсяг київської газети боротьбистів, з’явилося більше публікацій про 

перегляд програми дій українських лівих есерів. Згодом надруковано 

звернення до «партійних товаришів» про підготовку до чергового з’їзду в 

травні 1919 р. Від Центрального організаційного бюро УПЛСР (меншовиків) 

цей документ підписали: О. Залужний, В. Качинський, Н. Алексєєв,              

Гр. Смолянський, Л. Смолянський, В. Семушкін, Євг. Терлецький. 

Ще дві однойменні газети «Борьба» вийшли в світ у 1919 р. у 

Сімферополі та Житомирі. Ці часописи не збереглися в НБУВ у достатній 

кількості, тому можна скласти лише приблизне враження: таврійське видання 

друкувало гасла «Хай живе світова Федерація Рад!», «Хай живе єдиний 

радянський фронт!», «Хай живе ІІІ-й Інтернаціонал!»; містило рубрики 
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«Партійне життя», «По Радянській Україні», «По Радянській Росії», «Мирна 

конференція», «Хроніка» тощо [див. також: 77]. 

Житомирська «Борьба» мала заклики: «Хай живе Червона Армія!», «Хай 

живе спілка трудящих міста й села!»; тут опубліковано повідомлення з 

закордону («Антанта», «В Англії», «В Угорщині», «В Естляндії»), замітки 

різноманітної тематики («Повстанський рух на Україні», «Розлад 

Денікінського фронту», «В білому Києві», «Тертя між кубанською радою і 

денікінцями», «Шпигунська діяльність російських білогвардійців»), 

телеграми (Червоний фронт). Із авторських матеріалів вирізняються 

кореспонденції В. Качинського та А. Топольського, чиї імена траплялися на 

шпальтах київської  газети «Борьба». 

Подібні газети видавались 1920 р. у Полтаві, Катеринославі, Одесі. Так, 

катеринославська редакція просила повідомляти про збори, мітинги, лекції, 

концерти; надсилати матеріали, «не соромлячись форми викладу»; 

зазначалося, що «Борьба» потребує «досвідчених репортерів і випускових» 

(1920. № 1). Орган УПЛСР (боротьбистів) виголошував свої завдання у 

передовій статті: служити справі революційного соціалізму, світової 

революції; дотримуватись повної солідарності двох класів — робітників і 

селян. Зазначено, що «серце Росії» — Донецький басейн, він має «битися 

повним пульсом, і це дасть сили для повного звільнення праці». Ще одне 

твердження підбивало підсумки: «Без вугілля нема хліба, без хліба нема 

вугілля, без того й іншого нема соціалізму» (1920. № 1). 

Видавцем газети «Борьба» в Катеринославі був Губнарком, а до 

редколегії входили: Стамо, Ілліч, Анатолій. Найчастіше тут публікувались 

матеріали Н. Стамо  («Диктатура пролетаріату», «Політична й економічна 

організація трудящих», «Федерація», «Тактика й ідеологія», «Перемога», 

«Організація трудящих»), Ілліча («Завдання партії на селі», «9 січня», «Про 

кооперацію»), І. Курганова («Революція — творчість», «До воїнів духу», 

«Школа майбутнього», «Село і доля революції»), Д. Бутяєва («До роботи!», 

вірші «Коваль», «До боротьби», «Зірвіть маски»). 
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Чимало авторів катеринославської газети підписували свої 

кореспонденції, повідомлення, дописи криптонімами або псевдонімами: 

Мак., І. Осінній, Дмитро Б., Дніпров, В. Д-єв, І., Н., О. та ін. У часописі 

надруковано матеріали про Т. Шевченка (зокрема нарис «Співець боротьби і 

страждання» П. Корсунського; № 42) та К. Маркса (автор — Осінній; № 45). 

Наприкінці березня 1920 р. «Борьба» в Катеринославі зменшила формат, усе 

більше місця на сторінках віддавалось звітам із засідань та з’їздів, хроніці 

партійного життя, партійним інструкціям. 

«Червоне» забарвлення мають і публікації одеської газети «Борьба» 

(1920): рубрики «В червоній Одесі», «Червоне село», «Охорона здоров’я», 

«Комунальне господарство» тощо. Тут небагато авторських матеріалів: А. М. 

(Алий), Ів. Камінь, Ів. Петрович, М. Рощин, В.; найчастіше друкувався В. Р. 

(«До виборів», «Невідкладне завдання», «До створення Ради»). 

Двома мовами (російською та українською) виходила в світ полтавська 

газета «Борьба». Редколегія вже з першого номера закликала «нанести удар 

недобитому ворогу, щоб настав мир для працюючих, воля від всякого гніту 

— соціалізм». Надруковано некролог Панаса Мирного, «духовного 

провідника і вчителя». На сторінках цього часопису боротьбистів 

публікувались матеріали А. Туманова про революційність та активність мас; 

А. Незнамов обговорював питання можливого кредитування селянами 

робітників; Селянин закликав «покінчити з безладдям»; Не Комуніст 

запитував: «Комуністи! Де ж Ви?» (малюнок із передвиборчої кампанії та 

діалог боротьбиста-агітатора з Селянином). 

У кореспонденції О. Яроша, присвяченій відкриттю губерніальної 

конференції УПЛСР (боротьбистів), наголошувалося на необхідності 

поєднувати партійну діяльність із «радянською працею». Автор зазначав: 

«Треба добре налагоджений, непохитний, гнучкий, організований партійний 

апарат» (1920. № 26). Ці та інші положення значною мірою стосувалися 

більшості партійних видань українських соціалістів-революціонерів 

(боротьбистів), що згодом перейшли на комуністичні позиції. 
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Таким чином, публікації друкованих органів УПЛСР (боротьбистів) 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, 

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») розглянуті газети зі спільною 

назвою «Боротьба / Борьба» відповідали інтересам УПЛСР (боротьбистів). 

У 1919 р. ще функціонувала київська «Боротьба» як орган ЦК УПСР, із  

1 березня її редагували В. Елланський та О. Шумський, з 20 березня до них 

приєднався А. Бубнов. Редколегія продовжила соціалістичний курс, але все 

більше прихильності віддавала комуністичному рухові. В анонсі на 

передплату зазначено, що це робітничо-селянська газета, яка «всебічно 

висвітлюватиме життя українського працюючого люду і рішуче буде 

боротися за його класові інтереси»; розміщуватиме багатий інформаційний 

та літературний матеріал; має власних кореспондентів і дописувачів в усіх 

великих містах і селах; тому кожний член партії, свідомий робітник чи 

селянин повинні передплатити щоденну газету «Боротьба» (1919. Ч. 5).  

У тематичному спектрі переважать статті політично-економічного 

спрямування, як-от: «Інтелігенція і революція» Ока, «Товарообмін України з 

Німеччиною та Великоросією» В. Ковалевського, «Кооперація і революція» 

Кооператора Бубиря, «Нариси організації народного господарства» та 

«Невідкладна справа» Економіста, «Економіка і політичні центри України» 

та «Нариси організації народного господарства» С. К., «Аграрна проблема і 

земельна політика» Олекси Т., «Національне в революції» І. О., «Наші 
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економічні перспективи» Н. Шинкаренка. На відміну від попередніх років у 

газеті почастішали публікації партійних та офіційних документів. Зокрема 

надруковано лист В. Леніна до робітників Європи та Америки, текст 

Конституції УСРР, маніфест Комунінтерну до пролетарів усього світу тощо.  

В одній із публікацій Г. Михайличенка «Комуністична партія і 

соціалізм» уже відверто утверджувався перехід на «комуністичні рейки». 

Автор писав: «Комуністична партія і її рух — прокладає шлях до 

соціалізму… Комуністична партія готує грунт для соціалістів, прийдешніх 

діячів за втілення ідей соціалізму» (1919. Ч. 30).  

Ці ідеї співзвучні з тими, що викладені в статті «Соціалістична партія» 

(1919. Ч. 33), яка підписана іменем Михайлич. Існує ймовірність, що цей 

псевдонім, як і Гнатко («Нотатки українця») теж належить Гнату (Ігнатію) 

Михайличенку, який загинув разом із В. Чумаком наприкінці 1919 р.  

Газета УПСР «Боротьба» надавала місце для публікації революційної 

поезії та прози. Серед таких авторів — В. Чумак («Кобзареві», «Геть 

сумніви!», «Дві душі»), М. Лебединець («Вікно розчинено»), В. Загул 

(«Третій завіт»), Гр. Косинка («Малюнки життя»), В. Елланський (під 

псевдонімом Проноза Мрійник — два вірші «Буржуї»).  

У цей час розпочалися чергові партійні розбіжності, тому 

невипадковими були дискусійні статті. Так, В. Ч-ко в матеріалі «По з’їзді (на 

партійні теми)» обговорював неминучу проблему «інтегрального 

соціалізму», вважаючи, що така позиція «зовсім не суперечить марксизму» 

(1919. Ч. 33). А вже через два номери друкується Статут УПСР (комуністів). 

Органічними стають гасла: «Хай живе червоний Інтернаціонал!», «Хай живе 

революційне мистецтво!», «Хай живе поезія червоної війни!» та ін. 

Праве крило УПСР було комуністичним. Такі тенденції  характерні для 

газет «Революційна боротьба» (Миколаїв), «Шлях боротьби» (Полтава), 

«Боротьба» (Чернігів»). Скажімо, робітничо-селянська газета «Революційна 

боротьба» (1919) була органом місцевої організації УПСР (комуністів), тому 
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в надзаголовку поєднувала два гасла: «Пролетарі всіх країн — єднайтеся!» та 

«Борітеся — поборете!».  

Відразу редколегія намагалася розставити основні політичні акценти: у 

зверненні «Од редакції» зазначалося, що газета «обстоюватиме потреби і 

вказувати на той шлях, котрим треба йти до кращого життя»; виявлятиме, 

«хто друзі, хто вороги, хто проводарі, захисники»; в статті «Що краще?» Ш. 

звертав увагу на селянство та його розвиток при «совітському уряді». 

Матеріал «Наші завдання» присвячено політичним ворогам, 

контрреволюціонерам («пройдисвітам, які каламутять воду і з мутної води 

виринають своїми безглуздими головами» — це отаман Зелений, 

«авантюрист Григор’єв», Всеукраїнський ревком із Чеховським, Петлюра «з 

вагоном своїх вірних одурманених козаків») та «завданню менту»: 

«напружити всі свої сили, аби розвіяти чад контрреволюції», «мобілізувати 

всі сили і послати з пропагандою в кожне село Херсонщини»; творчо 

зорганізуватися й налагодити «будівничу роботу» (1919. № 1). 

Редакція друкувала передові статті й кореспонденції («Земельна 

реформа» і «”Святий” демократизм» Ш., «Супряжка» Костянтинівського, 

«Що несе селянам Денікін?» М., «Вражіння з села», «Більш рішуче» тощо), 

фейлетони і вірші («Жовто-блакитне безглуздя» Будяка, «Байдуже» Д. І., 

«Указ проти голоду» Ф. Франка), повідомлення в рубриках «По Червоній 

Херсонщині», «В царстві Денікіна», «Дописи з сел», «Ріжні вісти». Основні 

заклики «Революційної боротьби» були такі: «Хай живе Комуністичний 

Інтернаціонал!», «Хай живе Всесвітня Пролетарська Революція!», «Хай живе 

єднання робітників та селян!»,  «Хай живе діктатура пролетаріяту!»  та ін.  

Орган Полтавського губкомітету УПСР (комуністів-боротьбистів) 

«Шлях боротьби» (1919) щономера подавав гасло «Хай живе Комуністичний 

Інтернаціонал!». Більшість передових статей, кореспонденцій, заміток 

присвячено висвітленню чергових революційних завдань та осмисленню 

поточних політично-економічних справ («Перспективи сучасного моменту» 

С. Вдовиченка, «Черговий вал» Гриця Червоного, «Що сказало село» та 
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«Чому ми воюємо?» Мих. К-ого, «Соціалізація сільського господарства» 

Онуфрія Щербини, «Спасаймо революцію» П. З-ого, «Кілька слів про 

комбіди» Місцевого, «Село вимагає» Курая тощо). Двічі передруковувалися 

статті В. Блакитного (В. Елланського) з київської газети «Боротьба»: «Що 

таке комуністи-боротьбисти», «Діктатура пролетаріату чи всенародна влада».  

Редакція полтавського часопису публікувала повідомлення «З 

партійного життя» й огляди роботи повітової конференції УПСР (комуністів-

боротьбистів). Основні політичні аспекти викладені в закликах і гаслах, серед 

яких «Хай живе всесвітня соціалістична революція!!!», «Хай живе Червона 

Армія!», «Смерть Денікіним, Гайлерам, Петлюрам! До зброї! Борітеся — 

поборете!» (1919. 27 липня).  

На Наддніпрянщині в цей період розгорнулася діяльність Української 

комуністичної партії (УКП), що мала національні орієнтири, а згодом зазнала 

поділу, розпорошення та злиття з прорадянським партійним об’єднанням. 

Серед дослідників діяльності УКП вирізняються праці С. Гіріка,            

Ю. Дірявки, І. Майстренка, М. Стахіва. Так, Ю. Дірявка в кандидатській 

дисертації «Українська комуністична партія (укапістів): утворення, 

діяльність та ліквідація (1920–1925 рр.)», на підставі значних архівних 

матеріалів, розглянув проблеми організаційно-партійного будівництва УКП, 

схильність до «пропаганди самостійної української держави під червоним 

прапором» [109]. Та в більшості досліджень названо хіба що центральний 

орган зазначеної партії — газета «Червоний прапор», не беруться до уваги 

часто ті видання, що виникли на хвилі партійного розколу (поява в назві 

«уточнення»: УКП (боротьбистів). 

В історичних дослідженнях (зокрема енциклопедичних, довідкових, 

навчальних, наукових) преса «укапістів» згадується не так часто. Передусім 

це стосується київської газети «Червоний прапор», а також «губернських 

газет у Вінниці і Харкові». Свої спогади про відвідання редакції 

центрального органу УКП, його головного редактора й теоретика партії        

А. Річицького (справжнє ім’я — Анатолій Пісоцький), його праці й основні 
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партійні принципи занотував І. Майстренко у книжці «Історія мого 

покоління». Він писав: «Це був типовий інтелектуал слабенького здоров’я з 

чорними підстриженими вусиками і чорним пенсне на носі… Річицький був 

блискучий публіцист. Особливо блискучі були статті Річицького, написані з 

послідовно марксистських позицій. Таких глибоких статтів я в пресі КП(б)У 

не читав». Саме на сторінках «Червоного прапора» була надрукована 

теоретична праця «Від демократії до комунізму» А. Річицького, в якій 

партійний лідер обґрунтував значення диктатури пролетаріату; «сполучення 

в УКП теорії комунізму з конкретнішим і чіткішим, ніж у більшовиків, 

розв’язанням національного питання остаточно переконало мене, що УКП — 

це й є та компартія, яку я шукав і теорію якої заповідали мені мої вчителі» 

[188, c. 139–140], — так  подав особисті враження І. Майстренко.  

Видання «укапістів» з’явились не лише в Харкові, а й інших містах 

України. Про це свідчать каталоги й фонди газетного відділу НБУВ. Тут 

можна знайти інформацію про періодичні видання 1919–1920 рр., що 

супроводжували інформаційно-пропагандистські кампанії УКП 

(боротьбистів): бюлетень Центрального комітету партії «Боротьба» (Київ, 

1919), орган Правобережного бюро ЦК УКП (боротьбистів) «Боротьба» 

(Київ, 1919–1920; колишнє видання УПСР), «Бюлетень газети “Пролетарська 

правда”» як орган парткому Харківщини УКП (боротьбистів) (Харків, 1920, 

10 січня), орган райкому УКП «Боротьбист» (Прилуки, 1920), видання 

літературного відділу Катеринославського губкому УКП (боротьбистів) 

«Боротьба / Український пролетар» (Катеринослав, 1919–1920). 

До таких видань належить щоденна робітничо-селянська газета, видання 

ЦК УКП (боротьбистів) (від ч. 61 за 7 серпня 1919 р.; попередньо — орган 

Тимчасового комітету УСДРП незалежних лівих) «Червоний стяг», що 

виходила в Києві під керівництвом редколегії, до якої входили М. Паньків та 

В. Елланський (Блакитний). Газета мала гасло «Пролетарі всіх країн, 

єднайтеся!» і закликала воювати «за справу робітників та селян», щоб не 

перемогли в країні вороги — буржуазія та поміщики. В часописі існували 
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рубрики: «У таборі контр-революції», «На червоному фронті», «Господарські 

справи», «Робітниче життя», «У Київі», «По Україні» та ін., де подавалася 

поточна хроніка й тематичні повідомлення з Житомира, Черкас, Лубен, 

Козятина, Канева та інших місцевостей. 

Тут друкувались матеріали про партійне життя й партійну 

відповідальність («Про виховання членів партії» Солов’їва, «Нові 

комбінації», «Наші болячки», «Нерівна боротьба», «В чому наші поразки, в 

чому наші провини» І. Б.). Автори торкались питань політики («Під 

гарматний гуркіт» і «Що несе народові Петлюра» М. М., «Марні надії!»        

Л. Народниченка, «Повстанці й дезертири» О. Богового), освітніх процесів 

(«Шкільна справа» Ю. Лизуна, «Стара й нова школа» С. Ш.), розвитку 

сільського господарства («Аграрне питання на Україні» Якубовського) тощо. 

Чимало кореспондентів підписували публікації криптонімами та 

псевдонімами: М. В.,  О. Б-ий, Трембіта, Олесь -ов, Не-студент, Робітник, 

Охрим Перчиця, Бідолаха, Довбач та ін. 

У кореспонденції «Наші Герострати» Вільховий досліджував процеси 

появи «визначних людей із народу» — тих вихідців із мас, на яких опиралася 

й УКП. Автор зазначав: «Скільки їх — отих людей, що виринули і 

намагаються щось створити «своє», оригінальне! Народи всіх країн, широкі 

народні маси завжди таїли й таять в собі незорану товщу «самородків», яких 

хвиля життя викидає на бурхливу його поверхню…» (1919. № 79). 

Важливе місце в пропаганді політичних орієнтирів УКП (боротьбистів) 

належало й органу Полтавського губернського комітету цього політичного 

об’єднання — газеті «Боротьбист». В анонсі зазначено, що це робітничо-

селянська газета, яка буде всебічно висвітлювати життя українського 

працюючого люду і рішуче боротися за його класові інтереси; міститиме 

багатий інформаційний і літературний матеріал; має власних кореспондентів 

і дописувачів із усіх великих міст, а також сіл (1919. № 2). 

На шпальтах полтавської газети трапляються імена тих же авторів, що і 

в київському періодичному партійному виданні, наприклад, Л. Народниченка 
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(«Повстанчество і червона армія», «Єдина можливість» та ін.). Популярними 

були передові статті («Революційна творчість і влада», «До виборів Рад», 

«Революція на Заході», «Головне завдання», «Перемога близько»). Існували 

постійні рубрики: «Партійне життя», «Становище на фронті», «Останні 

вісті», «Хроніка», «Професійне життя», «Телєграми». Кілька матеріалів 

належало перу Сем. Фитіяненка («Стан школи та сучасні перспективи», 

«Кооперірування»). П’ятий номер «Боротьбиста» присвячений пам’яті 

загиблого літератора й партійця Гната Михайличенка: «Памяти вічного 

революціонера», «Любому братові» Л. Народниченка, «В час глибокої ночі» 

Г. К-би (1919. 21 грудня). 

Непоодинокими тут були оголошення, наприклад, організаційний відділ 

Полтавського повіт-міському УКП пропонував усім членам і співчуваючим 

з’явитися в партком у неділю 21 грудня 1919 р. о 10-й годині ранку «в справі 

проведення партійної мобілізації» (1919. № 11). Важливим документом був 

«Меморандум» УКП (боротьбистів), в якому обґрунтовувалися основні 

партійні напрями діяльності: в економічній, політичній, соціальній, освітній 

сферах. Ішлося також про тактичні кроки, які підказували «досвід, аналіз та 

оцінка» вже здійсненого (1919. № 11–13). 

У передовій статті «Головне завдання» (1919. № 7) порушувалося 

питання допомоги робітництва й селянства Червоній армії, яка б здолала 

контрреволюційні сили на Дону й Кубані («необхідно знищити кубла контр-

революції»), тільки після знищення ворога можна «розпочати будівлю нового 

соціалістичного життя, можна поправити зруйноване господарство».  

Ідеали УКП (боротьбистів) підтримала й вінницька газета «Червона 

боротьба» (1920), чия пропагандистська місія великою мірою відчутна в 

закликах: «Хай живе Українська Соціялістична Радянська Республіка!», «Хай 

живе Червона Армія — кулак на голову буржуїв», «Хай живе ІІІ-й 

Комуністичний інтернаціонал», «Слава борцям, що полягли в боротьбі з 

буржуазією» та ін. Деякі статті теж завершуються гаслами (від одного до 

п’яти). Публікації мають такі заголовки: «Українська Червона армія», 
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«Комуністичний інтернаціонал і сучасна радянська політика на Україні», «Чи 

буде в Україні все гаразд?» (1920. Ч. 3).  

Уже з першого номера друкуються резолюції ЦК РКП про радянську 

владу на Україні. Тут же подано некролог загиблим членам партії                   

(Г. Михайличенко, В. Чумак, К. Яковлева, Н. Тетянко та ін.), зокрема 

зазначено: «Чільні проводарі, відповідальні борці й рядові революціонери — 

члени партії — вони випили єдину чашу страждань і смерти із тисячами 

пролетарів села й міста, провідниками яких були до кінця. Повідомляючи про 

це, Центральний Комітет Української Комуністичної партії (боротьбистів) 

кличе пролетаріят довести боротьбу за комунізм на Україні до переможного 

кінця, щільніше зімкнути лави борців навколо окропленого кров’ю прапору 

партії… Вперед до останньої боротьби, до перемоги» (1920. Ч. 1). 

Визначальні для УКП (боротьбистів) політичні принципи викладено в 

передовій статті «15 січня 1920 р.», що починалася констатацією значення 

«третьої хвилі соціальної революції», підкреслювалася роль України в 

перемозі «всесвітньої революції». Зокрема вказуючи на помилки історії, 

редакція перекладає їх на партію комуністів-більшовиків як «партію 

державну, домінуючу й керуючу», що мала слабкі зв’язки з українським 

пролетаріатом. Запропоновано «об’єднати всі комуністичні сили на Україні в 

одному комуністичному штабі — єдиній комуністичній партії» (1920. Ч. 1).  

Варто наголосити, що більшість українських партій доби Української 

революції проходила різні етапи розвитку: об’єднання, роз’єднання, 

виникнення фракцій, протистояння опонентам тощо. Вважається, що УКП 

виникла як відгалуження лівого крила незалежних соціалістів-демократів 

(УСДРП), що простежується в логотипі газети «Червоний стяг». Опонентом 

УКП була КП(б)У, споріднена з РКП(б). Представники УКП, як і її 

боротьбистського відгалуження, дотримувалися принципових соціалістичних 

гасел, але трактували їх по-своєму, передусім висуваючи на перший план 

національні інтереси. 
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3.2. Розвиток партійної преси в Західній Україні у 20–30-ті рр. ХХ ст. 

Після поразки національних змагань у Західній Україні, що призвели до 

відступу попереднього уряду на еміграцію, інтернації військ Української 

Галицької армії на території Чехословаччини (1919) та фактичної окупації 

західноукраїнських земель (18 липня 1919) під час українсько-польської 

війни, комуністична ідеологія поступово почала прокладати собі шлях на 

Галичину, Закарпаття, Буковину.  

Уже в 1919 р. була створена Комуністична партія Східної Галичини 

(установчий з’їзд у Станіславові), яка з 1923 р. була перейменована в КПЗУ. 

До партійних надбань належало кілька видань: «Більшовик» (як газета 

Політвідділу 14-ї Червоної армії, періодичне видання галицького селянства, 

орган ЦК Компартії Галичини), що видавався, зокрема, у Вінниці й 

Тернополі; «Галицький комуніст» був органом крайового комітету КП(б)У 

Східної Галичини та Буковини й виходив у Києві (1919). Так само в Києві 

тричі на тиждень мав виходити в світ «Наддністрянський комуніст» як орган 

крайового комітету Української комуністичної партії (боротьбистів) 

Наддністрянщини (Галицької, Буковинської й Угорської України) (1919–

1920, всього три номери).  

В Кам’янці на Поділлі (Кам’янець-Подільський) з’явився орган 

Українських соціал-демократів Галичини й Буковини (в надзаголовку — 

Українська соціяль-демократична робітнича партія) «Боротьба» (1919. Ч. 1–

9). Тож 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.   

Так, соціал-демократична газета «Боротьба»  висвітлювала становище 

галицьких біженців, писала про партійні завдання, закликала обороняти 

Республіку, висміювала «зрадників Галичини». Це такі публікації: передові 
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статті («Сіячі паніки», «Як гризу, то серцем гризу», «Шляхами державної 

зради», «Манекен», «Ми судимо й стаємо самі на суд!»), статті й 

кореспонденції («Живі і мертві» Ом. Кера, «На сумні роковини» М. В., 

«Галицьким патріотам» М. К-ріса, «Боротьба о Львів» К., «Збори галичан» 

Ч.), вірші  («На поміч козакові», «Осіннє» П. Стаха,  «З борні й огнів»           

М. К-ого) тощо. В матеріалах «Наша партія», «Наша орієнтація», «Наші 

стремління» та ін. чітко обґрунтовувалось бачення майбутнього: 

національний ідеал — самостійна Україна, «боротись за верховну владу; 

може бути тільки одна Соборна Україна, один її парламент»; «святий огонь 

любові до нещасної неньки-України, жде вінець слави українських героїв. 

Ми будемо вільним Українським народом!» (1919. № 3, 4, 5).  

10 травня 1919 р. у Києві з’явилося перше число газети «Галицький 

комуніст» як орган Тимчасового комітету комуністів Східної Галичини. В 

передовій статті «До хвилі» були чітко визначені основні політичні 

пріоритети: «Ми рішучо обстоюємо проведення радянського ладу і 

диктатури пролетаріату… Ми віримо в нашу побіду. Наш Тарас сказав: 

«Борітеся — поборете…»… Ми віримо і знаємо, що робітничий люд 

Галичини негайно стане під червоний прапор всесвітньої революції і 

могутнім рухом своїм розірве вікові кайдани неволі і викує своїми власними 

руками собі щасливу долю і світлу будучину, — а червоний прапор 

радянського строю запанує на галицькій українській землі» (1919. Ч. 1).  

Основні гасла видання: «Хай живе комуністичний інтернаціонал!»,  

«Хай живе радянська соціалістична Галичина!», «Хай живе всесвітня 

соціалістична революція!» та ін. підтверджуються також у публікаціях цього 

числа (єдиного в фондах НБУВ). Це  стаття «Небезпека» Михайлюка, 

повідомлення в рубриках «По Україні», «Ріжні звістки», «З газет», «В таборі 

контр-революції», «Наука і умілість». Дві публікації «Галицька революція і 

контрреволюція» та «Зі світового визвольного пролетарського руху» 

підписані Ол. Д. (цей криптонім, як і псевдонім Ол. Досвітній 

використовував Олександр Міщенко-Скрипаль, який входив до Тимчасового 
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комітету Комуністичної партії Східної Галичини й Буковини, кілька місяців 

очолював прес-бюро партії, а також редагував газету «Галицький комуніст») 

[117]. Як зазначав львівський дослідник Й. Цьох, після створення Галицького 

організаційного комітету (Галорком) при ЦК КП(б)У, в газеті «Галицький 

комуніст» співробітничали О. Досвітній, Ф. Палащук (псевдонім Копар),     

М. Баран, В. Бобинський, І. Кулик, С. Пилипенко [336, с. 29–30]. 

У Вінниці 30 січня 1920 р. почала виходити газета «Комуніст 

Прикарпаття» як орган партійного комітету УКП Прикарпаття. Зокрема в ч. 3 

зазначено, що це останнє число, далі в Києві буде виходити «Червоний 

стрілець», який «обслуговуватиме також партійні інтереси». В цій же 

підшивці в НБУВ наявна газета з тією ж назвою (але в іншому шрифтовому 

оформленні) з датою 29 лютого 1920 р. (ч. 6) і з іншим підзаголовком: «орган 

районного комітету Прикарпаття Комуністичної партії більшовиків 

України»). 

У передовій статті «Революція духа» редакція підкреслювала потребу 

захистити здобутки революції, дати відсіч контрреволюції. Останні рядки 

були такими: «Труд ідейних одиниць, пролита кров трудових мас — це  лише 

промощування на шляху підготовки ґрунту, а не будови храму свободи й 

щастя… Але обновлене духом громадянство зможе віддати всі свої сили й 

користь загалу і дружньою працею  збудувати щасливе життя собі і грядучим 

поколінням» (1920. № 1). Подібні ідеї висловлювались і в інших публікаціях: 

«Що таке комуністична партія», «Предтечі більшовизму в Галичині» 

Радикала, «Чим недомагає наша організація» І. В-го, «Про радянську 

соціалістичну владу» Кена, «Під розвагу українському громадянству» Мані.  

 На шпальтах «Комуніста Прикарпаття» друкувались оголошення (від 

паркому УКПП, для делегатів військового з’їзду частин Української 

Галицької армії, запрошення до передплати), висловлювалася позиція партії: 

УКПП бореться за об’єднання робітників і селян усього світу; «стоїть за 

федерацію Радянської Республіки, в яку має увійти й Україна як окрема 

Республіка»; силами працюючого народу має відбудуватися зруйнована 
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Українська соціалістична радянська республіка; «тільки комуністична партія 

несе щастя працюючому українському народові» (1920. № 1, 3).  У передовій 

статті «До нашої внутрішньої консолідації» стверджується, що УКПП стоїть 

на ґрунті об’єднання всіх комуністичних українських сил; цей ґрунт — 

всеукраїнський (одна радянська республіка як «самостійна одиниця в 

вільному союзі інших сусідніх республік»). Ці думки також висловлені в 

публікаціях «На новий шлях» Ольда, «Слівце до галицьких земляків» К-а. 

29 лютого 1920 р. вінницька газета «Комуніст Прикарпаття» вже 

об’єднувала членів іншого сегменту — КП(б)У, тож оголошення на першій 

шпальті стосувалися «членів партії більшовиків Прикарпаття», «комуністів 

Східної Галичини і Буковини», членів комуністичної партії більшовиків 

Східної Галичини і Буковини. 

Подібні ідеали простежуються і на шпальтах «Галицько-буковинського 

комуніста», що був органом крайового комітету Української комуністичної 

партії (боротьбистів) Наддністрянщини (Галицької, Буковинської й 

Угорської України) і виходив у Вінниці (1920. Ч. 1–4). Про історію розвитку 

політичних ідей редакція повідомляла в кількох статтях: «Наші шляхи», «Хай 

живе одна УКП!», «На половині дороги» (оновлення Галицької армії, вплив 

УКП на солдатські маси), «Закінчена кар’єра, або недоношений плід» С. К. 

(«нема ніяких окремих комуністичних партій Галичини, а є тільки УКП 

(боротьбистів) і КП(б)У з обласними галицькими комітетами») (1920. Ч. 1, 3, 

4). У газеті широко подано різні повідомлення, що сконцентровані в 

основних рубриках: «Червоний фронт», «На безкровному фронті», «В 

Радянській Росії», «По Україні», «З партійного життя», «В стані контр-

революції» та ін. Опубліковано кілька кореспонденцій: «Перспективи миру з 

Польщею» і «Мобілізація чи демобілізація» Михайла, «Чехословакія і 

Угорська Україна» С. К.; вміщено міжнародний пролетарський гімн 

«Інтернаціонал» (у перекладі М. Вороного).    

Комуністична партія Західної України видавала спочатку газету, а потім 

журнал «Наша правда» (Відень, Львів, Берлін, 1921–1935), закликала стояти 
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на сторожі ленінських принципів революційної боротьби, завоювань 

трудящих та створення радянської держави. Скажімо, в 1924 р. (у цей час 

журнал видавався у Львові) тут надруковано статті С. Павлишина («Лєнін і 

селянство», «Клич злуки Західної України з Україною Радянською»),            

О. Василькова («Національне визволення а українське дрібноміщанство», 

«На правильний шлях»), П. Куликівської («Революція, горожанська війна і 

збройне повстання (на підставі творів Лєніна)»), О. Левицької («П’ять років 

Комуністичному Інтернаціоналу»), Л. Домські («В багні реакції (положення в 

Польщі)»), О. Івановича («Від саботажу до соціальної революції»). Один із 

номерів відкривався ідеологічною статтею «Лєнін — наш безсмертний 

вождь» (1924. Ч. 1), публікувався «Маніфест Комінтерну до світового 

пролетаріату» (1924. Ч. 4/8), деякі «виїмки» з творів В. Леніна, повідомлення 

в рубриці «На фронті пролетарської боротьби».  

У дослідженні про комуністичну пресу Західної України професор         

Й. Цьох підкреслював значення для розвитку цього ідеологічного 

спрямування ще кількох фактів: створення Всегалицького радянського 

видавництва (Всегалвидав) восени 1920 р. у Києві, формування під його 

керівництвом нової газети «Більшовик» як органу ЦК Комуністичної партії 

Галичини. Активну участь у діяльності цього видання брав М. Ірчан 

(справжнє ім’я — Андрій Баб’юк) [336, с. 42–51]. 

Крім того, функціонували також видання Української соціал-

демократичної партії — «Воля» у Станіславові (1919) та «Воля народа» у 

Чернівцях (1919), Української радикальної партії (згодом — Селянської 

радикальної партії) — «Громадський голос» у Коломиї (1919) та «Народ» у 

Станіславові (1919), Селянсько-робітничого Союзу «Республіканець» у 

Станіславові (1919) та ін. Періодичні видання друкували гасла: «Пролетарі 

усіх країн, єднайтеся» (або у такому поширеному варіанті: «Пролетарі всіх 

країв, єднайтеся!»), «Боротьбою здобудеш ти право своє» та «Українці всієї 

України, єднайтеся!».  
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На початку 20-х рр. ХХ ст. відбувся новий перерозподіл українських 

територій — українські землі ввійшли до складу кількох держав (із різними 

часовими інтервалами): СРСР, Польщі, Чехо-Словаччини, Румунії, 

перебуваючи під впливами їхніх політичних сил. 

Особливо це помітно в Закарпатті, де в 20–30-х рр. минулого століття на 

партії Підкарпатської Русі мали значний вплив чехословацькі політичні 

осередки — Чехословацька соціал-демократична партія, Чехословацька 

партія соціалістів та Комуністична партія Чехословаччини («Вперед», 1921–

1938), «Карпатська правда» (1921–1935), «На переломі» (1937–1938), 

«HlasVýchodu» (1928–1936), «Karpatoruský Pokrok» (1924). 

Інша гілка політичного об’єднання закарпатців — угорська, де під 

знаменами Спілки підкарпатських опозиційних партій та мадярської фракції 

Соціал-демократичної партії стали редакції таких газет, як «Jövö» (30-ті рр.), 

«Kàrpàti Magyar Hirlap» (1920–1924) та «Szabadsàg». Ці іншомовні видання 

згадано в історико-бібліографічному дослідженні преси Ужгорода 

львівського науковця В. Габора, який, в свою чергу, посилається на 

літературні джерела братиславського бібліографа Ф. Скрала (F. Skràl). 

Реконструйовано лише характер цих періодичних видань, імена редакторів 

[48, с. 479–483].  

Слід також зазначити, що й місцеві закарпатські організації намагалися 

пропагувати ідеї своїх політичних партій. Видання «Вперед» (Ужгород, 

1920–1938) підтримувало СДРП Підкарпатської Руси, «Карпаторусскій 

вестнік» був офіційним органом «Республіканської Земледельческой партіи» 

(Мукачеве, 1921). Молодь Російської національно-автономної партії видавала 

в Ужгороді «Молодую Русь» (1938), Українська селянська спілка (згодом — 

Українська національна селянсько-робітнича партія) пропонувала своїм 

прихильникам публікації на сторінках свого «урядового органу» під назвою 

«Народня сила» (Ужгород, 1936–1938) і т. д. 

Найменше партійних органів цього часу зафіксовано на території 

Буковини. Поодинокими тут можна вважати тижневик «Голос Буковини» 
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(Чернівці, 1924; видавався румунською ліберальною партією для українців 

Буковини та Бессарабії). Ця остання інформація зазначена в покажчику        

М. Мартинюка [195, с. 94]. Існували також органи УСДП — «Воля народа» 

(Чернівці, 1920) і «Робітник» (Чернівці, 1921–1923). 

На Галичині авторитет утримували як соціалістичні партії (УСДРП, 

УСДП, Українська партія незалежних соціалістів) і новостворена КПЗУ, так і 

деякі новітні формування (Українське селянське об’єднання, Селянська 

радикальна партія, Українська народна партія), що мали свій вплив у Львові, 

Коломиї, Станіславові, Перемишлі, Самборі.  

Серед таких видань: «Боротьба» (Коломия, 1938), «Вільна Україна» 

(Львів; Київ, 1921), «Вперед» (Львів, 1911–1913, 1918–1924, 1929), «Земля і 

воля» (Львів, 1925–1929), «Народна трибуна» (Самбір; Львів, 1931–1932), 

«Нове діло» (Коломия, 1924–1925), «Радикальний голос» (Коломия, 1922), 

«Соціялістична думка» (Львів; Прага, 1921–1923) та ін. 

Тривалий час у Львові видавалася газета «Вперед» як центральний орган 

Української соціал-демократичної партії, що мав традиційне для цього 

спрямування гасло «Пролетарі всіх країн єднайтеся!».  

В передовій статті «Львів, 1 січня 1920 р.» редакція наголосила на своїй 

основній меті: боротися за права працюючих, відстоювати соціалістичну 

політику як «єдиний шлях до кращої будучини українського народу», яка 

поставала в образі «незалежної, з’єдиненої Народньої Української 

Республіки». В наступних публікаціях ці завдання були конкретизовані. 

Наприклад, у передових статтях «Хай живе сильна, самостійна Україна!» 

(1920. Ч. 3), «Одна орієнтація — українська держава» (1920. Ч. 7) та 

«Українська національна держава» (1920. Ч. 9) були визначені конкретні 

умови й кроки: «1) признання самостійної Української Народньої 

Республіки; 2) признання демократичного (не совітського) ладу на Україні; 

3) право вільного існування на Україні партії комуністів, але без захоплення 

ними влади; 4) товарообмін України з совітською Росією; 5) повна й 

цілковита нейтральність України»); велика надія покладалася на                        
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В. Винниченка (на той час перебував уже в еміграції) та висловлені ним у 

січні 1919 р. у розмові з закордонним кореспондентом слова: «Большевицькі 

форми не можуть бути приноровлені на Україні. Наша орієнтація — це 

революційний рух західної, а не східної Европи» (1920. Ч. 9).  

Орган УСДП у Львові послідовно висвітлював соціалістичну тематику 

загалом та партійні справи зокрема. Це передові статті, кореспонденції, 

повідомлення: «Соціалізм і держава» та «Визнання України» Л. Г. 

(криптонім адвоката й політичного діяча Л. Ганкевича, який був 

співредактором газети «Вперед» у 1918–1922 р.; наприкінці 20-х – 30-х рр. — 

голова УСДП на Західній Україні); «Соціялдемократичний робітничий рух та 

інтелігенція» П. Кампфмаєра; «Культура життя робітника» Ф. Крейчі;  

«Звертаймо з манівців!»; «Мир чи війна на Сході Європи в 1920 році» Гайди; 

«Ленін про самостійність України»; «За віднову соціалістичних організацій»; 

«УСДП про справу миру» тощо.  

На сторінках газети «Вперед» широко представлена белетристика та 

матеріали культурологічної тематики. Скажімо, періодично читачам 

пропонувались твори кращих зарубіжних та українських письменників 

(«Чужинець» Шарля Бодилєра [Ш. Бодлера], «Вдова» Г. де Мопассана, 

«Злочинець» К. Евальда, «Казка про Сірого» М. Горького, «Між окопами»   

А. Крушельницького та ін.), а також нариси («З подорожі на північ 

(вражіння)» А. Півницького, «Українська республіканська капеля» М. Ч.), 

статті про видатних літературних і громадських діячів («Співець горя» 

(Д.Січинський) О. Шандури, «Над свіжою могилою» (Н. Кобринська) Би, 

«Генієві України» (Т. Шевченко)) та мистецтво («Національний музей у   

1919 р.» І. Свєнцицького, «Наші товариства» В. Нагірного, «Пролетаріат і 

мистецтво» Л. Ганкевича). 

У статті «Наша політична організація» керівництво УСДП визначило 

умови членства, заснування місцевих і повітових організацій, 

підпорядкування партійній дисципліні. В документі зазначено, що до УСДП 

належить кожний, хто «узнає програму партії, піддається ухвалам конгресу 
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партії, підпомагає морально і матеріально партію та належить до одного з 

соціалістичних товариств, політичних, професійних, або до робітничого 

просвітного товариства. Обов’язком члена партії є ширити соціалістичні 

думки і оплачувати партійний податок. Членом партії не може бути той, хто 

допуститься нечесного діла і належить до якої-небудь іншої, 

несоціалістичної політичної організації» (1920. Ч. 10). 

Цієї політики редакція дотримувалася і в наступні роки. Так, у передовій 

статті «Вперед!!!» (1929. Ч. 1) редакція згадувала про попередні дев’ять років 

існування тижневика, потім щоденника, який не раз закривала влада, а 

редакторам доводилося «пересиджувати по в’язницях». Після закриття 

УСДП припинила своє існування й видання, але відновила через п’ять років, 

щоб кликати (у тексті статті – «голосити поневоленим і знедоленим») до 

«ясної цілі соціалізму», до боротьби за права, «кращу долю пасинків 

нинішнього суспільного ладу». 

Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. мета відновленої УСДП та його органу 

залишалася попередньою: «визволення українського пролетаріату міст і сіл», 

засіб осягнення — соціалізм. Звучав заклик: «З побідними червоними 

стягами в руці на стрічу сонцю золотому!». В цьому ж номері (1929. Ч. 1) 

надруковано розлогий звіт про конгрес Української соціалістичної групи 

«Вперед», який відбувся у Львові в грудні 1928 р. Л. Ганкевич, який виступав 

на ньому, зазначив необхідність відзначення 30-літнього ювілею УСДП. Він 

також звернув увагу на «стару гвардію», яка була готовою відновити партію, 

повести представників українського робітництва на «нову роботу».  

Важливою публікацією видання була стаття «Наш орган» (1929. Ч. 3), 

що починалася словами: «Політична партія без друкованого органу не є 

партією…». Протиставляючи буржуазну та робітничу пресу, автор писав, що 

між пролетарськими читачами чимало й таких, які «часами навіть одно число 

робітничого часопису купити не можуть». Але без газети пролетаріат не 

може існувати, бо преса розповідає і про те, що діється у світі, і як 

робітництво бореться за свої права. У свою чергу, доля партійної робітничої 
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газети залежить від наповнення пресового фонду, від волі передплатників, 

щоб «удержатися».  

Редакція газети «Вперед» була переконана: «Мусимо слідкувати, аби ті 

перші початки стали сильною основою для майбутнього нашого 

видавництва… Нехай кожний викликаний в пресовому ланцюгу надішле 

викликані квоти та викличе дальших товаришів…» (1929. Ч. 3). Тільки 

«сконсолідована акція усіх членів партії» допоможе існуванню партійного 

органу, щоб він міг розвинутись у «великий часопис українського 

робітництва, що боронитиме його інтереси та усвідомлюватиме 

малосвідомих! Тому до праці, товариші!». 

На сторінках тижневика надруковано чимало публікацій, що 

стосувалися робітничих страйків, становища робітників на заводах і 

фабриках Прикарпаття. Повідомлення й хроніка подавались у рубриках: «З 

робітничого руху», «З партійного руху», «З Радянської України», «Суди 

праці», «З соціалістичного руху», «На теми дня». Поточні події часто мали 

прості заголовки, наприклад, «Гроза», «Новий тягар», «Голод робітників в 

Англії», «Політичні процеси», «Ліквідація КПЗУ», «Безробіття і капітал», 

«Соціяльне забезпечення». Упродовж 1929 р. у газеті «Вперед» опубліковано 

«Лист з в’язниці» Рози Люксембург (ч. 3-4), статтю «Буржуазні окуляри і 

дійсне життя» В. Темницького, вірш «До наших лав, до нас!» В. Сосюри, 

зарисовку «Привид війни» А. Барбюса, роздуми «Нова ідеологія» П. Буняка. 

У 1931 р. редакційна політика дещо змінилася, побільшало ґрунтовних 

статей. До того ж на сторінках видання з’явилися білі плями, що свідчили 

про вилучені цензурою підготовлені матеріали; газета виходила 

неперіодично (ч. 1 датоване 1 лютим, а ч. 2 — квітнем). Редакцію очолив 

Петро Костюк, а видавцем від імені УСДП значився Лев Ганкевич. Ці два 

випуски адресували своїй робітничій аудиторії статті: «Що таке світова 

криза?», «Про розвій техніки й продукції» Івана Іванка, «Зоольогічна 

соціологія» Вол. Темницького, «Травневий спомин» І. Квасниці.  
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У газеті надруковано чимало оповісток, оголошень («кравецька робітня 

Михайла Стеця», «каса хорих м. Львова прийме більшу скількість повитух 

«акушерок» для уділювання помочі…», «перша українська фабрика цукерків 

і помадок “Фортуна нова”», «велика артистична переплетня», «образи в 

різьблених рамах», «одинока українська масарня і пекарня “Надія”» і т. д.), 

подяк (наприклад, Роман Збудовський подав такий текст: «Почуваюся до 

обов’язку зложити прилюдну подяку…») тощо. 

Редакція газети «Вперед» неодноразово розпочинала дискусії: з 

аграрною газетою «Новое время» («Фальшиві інформації газ. «Вперед», або 

чи достовірні інформації аграрної газети “Новоє Время”»?», з активістами 

Аграрної партії («Селяне, покидайте аграрну партію!»), проти 

«комуністичної демагогії». Так, у колективній заяві, яку підписали Крайовий 

виконавчий комітет УСДП на Підкарпатті, «Робітнича єдність», редакції 

періодичних видань «Вперед», «Глас виходу» і «Сабадшаг», наголошувалося 

на тому, що «комуністи досі для пролетаріату не зробили нічого та не можуть 

зробити», «Кличте всюди до розважности, на усіх боках, особливо тих, в кого 

є сила та зброя!.. Чесністю та працею й розважністю звищимо свій вплив, 

вимусимо порозуміння для краю, що терпить голодом та холодом…» (1932. 

Ч. 2). 

Однойменна газета «Вперед» видавалась також на Закарпатті як орган 

Соціал-демократичної партії Підкарпатської Руси (Ужгород, 1921–1938). При 

цьому за кілька років відбулися зміни як у назві партії, так і в назві 

періодичного видання як органу політичної організації. Так, 24 квітня 1920 р. 

вийшла у світ газета «Народ», що з ч. 5 стала органом Руської соціально-

демократичної партії (останнє ч. 14 за 8 квітня 1921 р.). Як підкреслював 

дослідник закарпатської преси В. Габор, редакція «активно відстоювала 

права закарпатських українців, широко відображала політичні, економічні, а 

особливо — культурно-освітні події й процеси. Треба віддати належне 

редакції, що вона не дивилася на соціалістичну Росію через рожеві окуляри» 

[48, с. 189]. 
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Але навесні 1921 р. через певні політичні обставини Соціал-

демократична партія Підкарпатської Русі вийшла з ІІ Інтернаціоналу, але її 

не прийняли в ІІІ-й Інтернаціонал, «московський» [48, с. 217], тому 

соціалісти оголосили себе «незалежними», змінили назву своєї організації — 

Подкарпатсько-руська незалежна соціял-демократична партія, спонукали до 

перейменування не тільки партії, а й її періодичного органу. Продовженням 

«Народу» стала газета «Вперед» (1921–1938; «властитель і видавець — 

екзекутива соціал-демократичної партії Підкарпатської Русі»), що мала 

тривалу історію видання. Редколегія та співробітники, як і раніше, 

відстоювали боротьбу працюючого народу за свої права. Зверталася увага й 

на представників різних народів: у 1926 р. газета перейшла на український 

фонетичний правопис, угорською та німецькою мовою друкувалися окремі 

сторінки й матеріали в рубриках. 

Зокрема в 1932 р. опубліковано передові статті актуального змісту: «І на 

землі мир…», «Тіна голодової смерти», «Наради за нарадою, але біда росте 

далі», «Господарські домагання нашої партії на Підкарпатті», «Чого ми 

домагаємося для приближаючої тяжкої зими?» тощо. Наприклад, у статті 

«Тіна голодової смерти» відповідальність «за голод, холод і безробіття» 

редакція перекладає на капіталістичний лад та його представників, із іншого 

боку, подає заходи соціал-демократів для допомоги голодуючим. У 

публікації зазначено: «Завдання наших політичних та професійних 

організацій є цю допомогову акцію не тільки підпирати, але й контролювати, 

щоб нахланні аграрії, які навіть й з людської біди кують капітал для своїх 

партійних цілей, не надуживали цю допомогову акцію. До боротьби проти 

голоду! Зробіть всьо, щоб голодні наїлися й голі одяглися» (1932. Ч. 4).  

До ужгородської газети чимало матеріалів надсилали дописувачі. Тут 

з’явилась «Сторінка кореспондентів», щоправда, не всі автори вказували свої 

справжні імена. Наприклад, Николай Тлюшкай подав замітку «Як знає 

Куртяк Янош бачі помагати?», Вереганський Селянин надіслав повідомлення 

«Страх великі очі має»; окружний секретар СДП у Хусті Степан Туцкачок 
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написав «Лист до округів Хуст, Тячів і Волове»; одна інформація «Комуністи 

на хитрощах» була опублікована без імені (1932. Ч. 2). Часопис неодноразово 

обговорював питання освітнього та політичного життя («Українські діти до 

української школи! У рідній школі наша будучність!» Н. М., учителя; «Наша 

самоуправа» Ф. Ревая, «Хто старається в дійсності жертвами війни, 

інвалідами, вдовами та сиротами» Д. Німчука, «Новорічні думки 

Духновичівця» О. Нічки» тощо).  

«Урядовою новинкою» назвала свою газету «Руська нива» (Ужгород, 

1920) Руська хліборобська (землеробська) партія (РХП). Часопис видавався 

на русинському діалекті, «отвечальним редактором» був д-р Михайло 

Бращайко. В історико-бібліографічному дослідженні «Українські часописи 

Ужгорода» В. Габор зазначає, що ця газета як орган Хліборобської партії 

видавалась у 1920–1924 рр.; у фондах ЛННБ наявні номери з 15 за 1920 р.  

[48, с. 199]. У газетному відділі НБУВ якраз зберігаються перші числа (ч. 1–

10), що дають змогу реставрувати початковий період функціонування газети 

та дати виходу в світ; а також неповний комплект за 1922 р. 

Партія була заснована 27 червня 1920 р., головою організації обрано 

Андрія Товта, старосту с. Дравець біля Ужгорода; заступниками — 

директора учительської семінарії в Ужгороді Августина Волошина, Василя 

Джумората з Хуста та Павла Арія з Горян.  

Уже 22 липня 1920 р. вийшло перше число партійного видання «Руська 

нива», тому подавалося чимало інформації про діяльність місцевих партійних 

осередків: збори в Середньому, Великій Березні, Перечині, Невицькому, а 

також зібрано хроніку в рубриці «Вести из нашей партіи». Різнопланові 

повідомлення вміщено в рубриках «Что нового дома?», «Что чувати в 

свете?», «Дещо про хлеборобство» тощо. Друкувалась поезія — як класична 

(«Циганський похорон», «Три питання», «Чужа дитина не те, що рідна» 

С.Руданського), так і аматорська («Горе братя хлібороби!» І. Васкова), 

анонси української вистави «Ой не ходи, Грицю» в Ужгородському театрі та 
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концерту артистів Української республіканської капели,  критичний огляд 

«Что вчили з нашої літератури і істориі в Мукачевській гімназіі» М. С. 

Частина матеріалів партійного органу РХП стосувалася 

загальнополітичних питань («Як дбаеш — так маеш», «Автономія 

(самоуправа) без самоуправи», «Большевики — комуністи», «Не бунтовати, а 

будовати треба», «Закон про наем (оренду) панської землі»), а також 

безпосередньо справ і документів  самої партії (програма РХП, «Что таке 

організація?», «Про партіи на Подкарпатской Руси»). Зокрема зазначалось, 

що Підкарпатська Русь хоч і бідна, але кількістю партій її «ніхто не 

переможе, не перевищить». На початку осені 1920 р. партій тут налічувалося 

10, серед яких РХП, Руська соціал-демократична, Сільська республіканська 

підкарпатська, Карпаторуська трудова, Підкарпатський землеробський союз, 

Християнсько-соціальна, Інтернаціональна (міжнародна) соціал-

демократична, Угорська правнича, «Угорська партія малих газд», 

«Ціоністична (жидовська)» (1920. Ч. 6). 

Як вважала редакція «Руської ниви», в такій кількості та назвах партій 

можна було заблукати, але подавалися поради: «Русин мае подпирати свою 

руську партію, а іншій народ знов свою… Коли собі чоловек сесе вже 

досудив иде дале и каже я роботник ступаю у робітницьку партію, а я 

хлібороб,  я ступаю у хліборобську… Саме за то ми ся не страшим того, что 

много е партій. Най ся плодять. Як настануть, так изчезнуть, «як роса на 

сонци». Лиш ото важне, что будьме люде и маймо свій розум на месте. Та все 

буде в лад» (1920. Ч. 6). Таким чином, пояснювалося в публікації, наш народ 

не такий «дурний і темний», як вороги міркують; настане час, — він покаже 

свою мудрість, «його здоровий розум» навчиться відділяти зерно ві полови.  

Серед основних програмних завдань Руська хліборобська партія 

визначила такі: забезпечити мирне співіснування в Підкарпатській Русі всіх 

«народних меншин і віросповідувань» («чтоби все люде ци русини, ци 

мадяре, ци жиди жили як братя, в любви и згоде»); визнати й охороняти 

свободу совісті, віри й церковної автономії; «усунути оброковину й 
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денники»; забезпечити загальне, таємне і безпосереднє голосування на всіх 

етапах і т.д. (1920. Ч. 3).   

Серед закарпатських газет варто звернути увагу на орган Комуністичної 

партії Чехословаччини «Карпатська правда», що виходила в Ужгороді з     

1919 р. Власником-видавцем у вихідних даних газети зазначено Провід 

закарпатського краю КПЧ, а за видання відповідав Іван Локота. 

Друкуючи короткий звіт із постанови Центрального комітету КПЧ про 

політичну ситуацію, редакція обрала заголовок «Стоїмо на порозі рішаючої 

боротьби за господарські і політичні права пролетаріяту» (1930. Ч. 3), а 

також подала резюмуючі структурні частини: «Загниває весь капіталістичний 

світ», «Господарська кріза в ЧСР», «Соціялісти спасають капіталістів», 

«Гострий курс на заведення фашистівської диктатури і імперіалістичну війну 

проти Радсоюзу», «”Град” є представником буржуазної політики — Гайда є 

його резерва», «Нова сила — радикалізація мас — підіймається нова 

революційна сила». 

Звітуючи про засідання Крайового проводу партії, редакція 

наголошувала на основних завдання КПЧ: прискорити більшовицьку 

перебудову партії, «скріпити організаційний стан, придбати нові кадри 

пролетарів до партії, зліпшити соціальний стан партії і підвищити 

ідеологічний рівень членства, щоби партія що найкраще могла виконати своє 

посланництво: вести маси до боротьби проти визиску і поневолення, за 

остаточну побіду пролетаріяту» (1930. Ч. 5). 

У травні 1930 р. редакція «Карпатської правди» відсвяткувала свій 10-

річний ювілей, хоча в той день ужгородська поліція приготувала 

несподіваний «подарунок»: не тільки конфіскувала ювілейне число, але й 

видавцеві газети повідомили про судовий присуд. 

З нагоди свята редакція отримала чимало привітань: від щоденної 

харківської газети «Пролетар» (яка побажала «безпощадно боротися проти 

натиску фашизму і соціялфашизму»), української робітничої еміграції в ЧСР, 

журналу «Червоний шлях» (відзначено внесок газети в «революційне 
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виховання працюючих мас Закарпаття»), від Хустської окружної організації 

КПЧ (переслали кошти на фонд видання газети), від київських комсомольців 

району «Січневого повстання» (привітали з нагоди десятилітнього існування 

комуністичної преси на Закарпатті й побажали надалі вести завзято боротьбу 

проти класового ворога). З Харкова ювілейного листа надіслав «український 

пролетарський письменник» М. Ірчан, який долучив свій «щирий 

товариський привіт» і закликав іти «впевнено й непохитно вперед тим 

шляхом, яким під проводом Комінтерну йдуть мільйони пролетарів цілого 

світу» (1930. Ч. 20). 

Як зауважує професор Ю. Бідзіля, у 20–30-х рр. закарпатська преса 

вирізнялася «небувалим підйомом та тематичною різноманітністю», адже від 

1919 до 1923 р. у реґіоні налічувалось 35 видань, а в попередній, австро-

угорський період — лише 17 [18, с. 9]. Отримавши деякі свободи, преса 

Закарпаття у 20–30-х рр.  XX  ст. «набуває якісно нового рівня, полеміка на її 

сторінках набуває професійного характеру, загалом цей період цікавий у 

загальноукраїнському масштабі, або навіть у контексті світової політики 30-х 

років ХХ століття» [18, с. 9]. 

Малодослідженою сьогодні залишається партійна преса Буковини 20–

30-х рр. ХХ ст., навіть враховуючи докторську дисертацію в галузі 

історичних наук та дві монографії львівського професора М. Романюка. 

Авторові вдалося з використанням архівних матеріалів, рукописних фондів 

бібліотек, широкої літератури, об’єктивно розглянути проблеми, пов’язані з 

функціонуванням північнобуковинської преси, з’ясувати її роль у пропаганді 

державотворчих ідей, формуванні національної свідомості [263, с. 7].  

Як зазначає М. Романюк, у час румунської окупації краю 

переслідувалося українське слово, існувало чимало цензурних утисків і 

заборон. У світ вийшло кілька видань секції соціал-демократичної партії 

Буковини («Воля народа», «Громада», «Боротьба», «Земля і воля», 

«Робітник», «Нове життя»), але партія не була потужною («її склад ніколи не 
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перевищував півтори тисячі членів»), а всі зазначені видання — «фактично 

один і той самий часопис, який виходив під різними назвами») [264, с. 17].  

Так, перше число органу УСДП на Буковині «Воля народа» (Чернівці, 

1919) відкривалося редакційним поясненням «Наша часопись» та ювілейним 

матеріалом «1848–1918» до 70-ліття революції в Австрії. У першій публікації 

наголошувалося, що видання є газетою українців-соціалістів; редакція 

«прояснюватиме політичні й господарські відносини в нашій суспільності, 

буде боротися за визволенє робочого народу від ярма капіталістів. Вона буде 

творити зв’язь між всім робочим народом», особливо між українським 

населенням Буковини (1919. № 1). Заклики до читачів звучали зі шпальт 

«Волі народа» не раз («Товариші, ширіть нашу часопись!»; «Читайте і ширіть 

часопис «Воля народа», котра є одинокою заступницею народних справ, 

господарських і просвітних»; «Збирайте на наш пресовий фонд. Засилайте 

чим раніше передплату. Вступайте до організації борців за свободу, до 

соціал-демократичної партії!») (1919. № 2, 3, 7). 

У більшості публікацій відстоювалися здобутки революції, необхідність 

організації робітників під гаслом «Пролетарі, єднайте ся!», утверджувався 

принцип: «Лише робочий народ здібний до того, щоб справедливо правити 

державою. По нашій стороні правда, справедливість» (1919. № 1). Цим ідеям 

відповідали також матеріали: «Пророчі слова», «Соціальне питання», «Нема 

злагоди», «Земельне питаннє», «Новий шкільний рік», «Соціалістичний лад», 

«Конечна потреба» д-ра А. З., «Суспільні кляси?», «Слова і діла» та ін. 

Повідомлення групувались у рубриках «З політичного життя», «Із краю», 

«Всячина», «Доля Східної Галичини», «Із краю», «Вісти з України», «Що 

чувати в світі» тощо. Деякі матеріали були старанно прочитані цензорами й 

окремі речення й рядки вилучені, про що свідчать білі плями на шпальтах 

газети. Друкувались художні твори, серед яких «Каменярі» І. Франка, 

оповідання «Остання лекція» А. Доде, «Похоронний марш робочих»,  

«хінська казка» «Дощ» В. Дорошевича).   
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Редакція газети неодноразово зверталась до питання виборів («Виборче 

право», «Вибори», «Вибори а ми», «Ще раз про голосованє та вибори») 

(1919. № 3, 4, 7, 10), акцентуючи увагу зокрема на проекті виборчої реформи, 

про яку оголосив румунський уряд на Буковині; зваживши всі умови («в часі, 

коли цензура не дозволяє свобідної думки в часописі; ставить облоги, що 

перешкоджають свобідному життю; сотки шпіонив, які слідять за кожним, чи 

він «агітує» — в такім часі не може бути одушевлення ізза виборів»), УСДП 

вирішила відмовитися від участі у виборах, вважаючи їх «актом 

передчасним» (1919. № 7).  

Ще одна проблема — «політика румунщення», яка почала 

загострюватися після прийняття румунської конституції наприкінці 1918 р. і 

викликала незадоволення серед українського населення краю. Скажімо, в 

замітці «Дивна статистика» редакція простежила зменшення кількості 

населення Буковини в 1919 р. (у порівнянні з 1910 р.): українців на 90 тисяч, 

євреїв — на 60, німців — на 13, поляків на 12 тисяч осіб. Але при цьому 

значно зросла кількість румунів — на 100 тисяч осіб! (1919. № 5).  Такі 

показники, напевно, відкривали дорогу «румунізації» шкіл, культурно-

освітніх установ, побутової сфери (суд, пошта, залізниця, вивіски в магазинах 

і т.д.). Невипадково в замітці «Ромуньщенє» (1919. № 10) йдеться про 

потребу Румунії «мати одну державну мову», прагнення «за тиждень 

зромуньщити всіх людей», щоб уся Буковина стала «румунською країною». 

УСДП вважала таку політику шовіністичною й усіма силами намагалася 

захистити народ від чужих впливів. 

Наступними були видання Української народної партії: «Народ» (1926) і 

«Рідний край» (1926–1930), Хліборобської партії — «Хліборобська правда» 

(1923–1938), Націонал-демократичної партії — «Хліборобське слово» (1923–

1926), Румунської ліберальної партії — «Голос Буковини» (1919, 1920, 1929–

1933) та ін. Деякі партійні газети Буковини брали активну участь у виборчих 

процесах, налагоджували взаємини «між проводом і низами». Скажімо, 

видання Соціал-демократичної партії «Нове життя» (1931–1934) за редакцією 
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І. Микитовича прагнуло боротися за «нове, ліпше і справедливе життя», 

захищати рівні та справедливі права всіх громадян. Редакція зазначила, що 

газета відіграла «чи не найважливішу роль в організації пропагандистської 

роботи, працюючи нарівні з агітаторами та пропагандистами», підкреслюючи 

вагу «друкованого партійного слова» (1932. Ч. 6).  

Отже, 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. 
 

 

3.3. Ідеологічний контент періодики різних рівнів під партійним 

керівництвом в УРСР 

Події 1919 р. для України стали в політичному відношенні досить 

трагічними. Як свідчить історія: вже 3 січня війська Червоної армії, що мали 

переважаючий вплив більшовицьких ідей, захопили Харків і встановили 

владу Тимчасового радянського уряду. А вже наприкінці березня 1919 р. 

була створена Українська соціалістична радянська республіка (УСРР), що 

постала, як зазначають енциклопедичні джерела, як «комуністична державно-

політична формація», «як результат збройної агресії більшовицької Росії» за 

підтримки більшовицьких сил України. Комуністичні ідеали в тій чи іншій 

формі почали здобувати інформаційний простір. 

Цей період політичного впливу РКП(б), згодом і КП(б)У відображено в 

низці однотипної періодики, що почала з’являтися в різних реґіонах України. 

Це такі газети, як «Сільська комуна» (Київ, 1919), що згодом перейменована 

в газету «Більшовик»; «Селянська біднота» (Полтава, 1919), «Киевская 

беднота» (1919), «Беднота» (Юзівка, 1919), «Коммуна» (Харків, 1919), 

«Коммуна» (Суми, 1919), «Коммуна» (Звенигородка, 1919), «Коммунист» 

(Єлисаветград, 1919), «Крымский коммунист» (Сімферополь, 1919), 

однойменні двомовні газети «Коммунист / Комуніст» у Києві та Харкові. 
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Деякі позиції залишила за собою російська соціал-демократія. Щоденна 

газета «Начало» в Києві була органом Головного комітету РСДРП на Україні 

(в НБУВ збереглося лише три номери за 1919 р.). Здебільшого тут 

опубліковано передові статті та кореспонденції, що стосувалися основних 

завдань соціал-демократії: «Не можуть домовитися»  Л. Ск-ого, «Зі світового 

господарства» П., «Час зрозуміти», «Страхова робітнича або радянська 

медицина» Ч., «Сектантська політика» С. Сем-ського й «Маркс про терор»  

С. С-кого (можливо, це один і той самий автор), «Тарифна політика» та 

«Новий етап» Євг. Осипова, «Одна з причин» В. Терського, «Як виникли 

повстанці на Україні?», «Не можна зволікати» тощо.  

Невиразний зміст мала і газета Катеринославського комітету РСДРП 

«Рабочее дело» (1918–1919; редактор-видавець Ф. В. Бяловський). В цьому 

щоденному виданні перша сторінка складалася майже повністю з оголошень. 

Окрім реклами загальнопобутового, фінансового, культурно-освітнього й 

медичного призначення (послуги Московського народного банку, лікарні та 

окремі фахівці, панахиди, концерти, комерційні курси, політехнічні курси 

«Технікум», курси іноземних мов «Поліглот»); чимало оголошень 

стосувалися РСДРП або робітників: збори залізничників соціал-демократів, 

хор друкарів, зібрання членів спілка «Голка», доповіді на теми «Уроки 

катеринославських подій» та «Трудовий конгрес і завдання робітничого 

класу» під егідою РСДРП і т.д. Повідомлення групувались у рубриках «На 

Україні», «В Думі», «В земстві», «Робітниче життя», «В стані контр-

революції». Серед статей (1919. № 39 і 52) — передові «Махновщина чи 

революція?», «Трудовий конгрес та Установчі збори», «Думська криза», 

«Більшовики й селянство» Ю. Ларіна.  

Поодинокими в 1919 р. можна вважати й видання російських есерів на 

території України, адже однозначну перемогу в цьому партійному сегменті 

здобули українські партії лівих соціалістів-революціонерів, хоч і розбиті на 

групи та фракції.  Слід констатувати, що Катеринославський губернський і 

міський комітети ПСР видавали свій орган, щоденну політичну, економічну й 
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літературну газету «Народовластие» (1919). Часопис мав інформаційні 

рубрики: «Місцеве життя», «Остання година», «Залізничне життя», 

«Кооперація», «Оперативні зведення» (зі Штабу Революційної повстанської 

армії України (махновців); тут друкувалися передові статті, кореспонденції, 

фейлетони, оголошення. Скажімо, місцеве життя представлено такими 

подіями: відбулася професійна нарада щодо якісного управління 

електричною станцією; відновлена робота місцевого водопроводу; 

розпочинаються навчальні заняття; в артилерійських сутичках денікінців і 

захисників Катеринослава постраждало мирне населення. Повідомлення в 

рубриці «Остання година» інколи подавалися за матеріалами газети 

«Повстанець», де зафіксовано події в Миколаєві, Золотоноші, Києві, Зінькові, 

Прилуках, Полтаві, на Кубані, в Криворізькому та Олександрівському 

напрямках.  

7 грудня 1919 р. редколегія газети «Народовластие» вмістила на першій 

шпальті передову статтю про анархію і безвладдя в Катеринославі, 

вважаючи, що місто стало тим «експериментальним полем, де анархізм 

намагається виявити себе на практиці»; при цьому поступово руйнується 

«громадський організм з його обрізаними артеріями, стишується пульс 

життя», зупиняється трудова активність, «десятки тисяч вимушено 

безробітних громадян тиняються містом, із відчаєм у погляді вони 

споглядають забиті дошками пограбовані магазини; спустілі установи, 

школи, які не відвідують діти…». Комісар у Катеринославі виявився 

бездіяльним і безпорадним перед військовими силами та арміями. Тому 

громадянам у той нелегкий час лишалося, на думку соціалістів-

революціонерів, «набратися терпіння, засвоїти психологію кролика, якого 

патрають юні студенти задля науки, й повільно вмирати в ім’я теорії 

анархізму» (1919. № 10). 

У фейлетоні «Розсердились» Г. С. показано розбіжності між ідеями 

більшовиків і соціалістів-революціонерів, їхнє розходження щодо 

Установчих зборів. Полеміка місцевих газет «Звезда» та «Народовластие» 
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була невипадковою, адже вони мали свої погляди на «народовладдя» та 

«комісаровладдя». Саме більшовики постійно вдавалися на сторінках своєї 

преси до «вуличної лайки» та «бризкали отруйною піною», називаючи есерів 

«лакеями», «підлабузниками», «посіпаками буржуазії і поміщиків» (1919.     

№ 10). Ще один віршований фейлетон був спрямований проти «Звезды» та її 

політики – «”Вільне” життя» Ем. Де. Ідейним гаслом катеринославської 

газети були два заклики: «У боротьбі здобудеш ти право своє!» та «Хай 

живуть Установчі збори, скликані на основі загального, прямого, рівного й 

таємного голосування! Хай живе істинне народовладдя!».   

Радянські історики преси стверджували одну думку, що не підлягала 

запереченню: лише більшовицькі організації України були «активізуючим 

фактором суспільного життя», випускаючи в світ свою друковану агітацію та 

пропаганду. Як писав професор В. Рубан, «газети меншовиків, есерів, 

анархістів, буржуазна преса всього світу вивергала зливи брехні і наклепів на 

Радянську республіку. Не тільки вогнем і мечем, залізом і кров’ю, голодною 

блокадою і збройною інтервенцією, а й наклепами намагалися вороги 

задушити соціалістичну революцію. Партія (більшовицька. – В. Г.) за 

допомогою своєї преси гартувала мужність народу» [267, с. 88]. 

 Комуністична партія (більшовиків) України стала керівником кількох 

нових політичних видань, офіційних органів губернських чи міських 

комітетів: «Бюллетень Бердичевского городского комитета КП(б)У» 

(Бердичів, 1919), «Бюллетень Секретариата ЦК КП(б)У» (Київ, 1919), «Голос 

коммуниста» (Полтава, 1919), «Волынский коммунист» (Житомир, 1919), 

«Власть Советов» (Полтава, 1919), «Голытьба» (Ромни Полтавської губернії, 

1919), «Деревенская жизнь» (Конотоп Чернігівської губернії, 1919), 

«Донецко-криворожский коммунист» (Луганськ, 1919) та ін. 

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 
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назви — передусім «Коммуна», «Коммунар», «Коммунист» (по тричі в Києві, 

Харкові та Сімферополі; по двічі в Павлограді Катеринославської губернії, а 

також в Одесі, Єлисаветграді Херсонської губернії, Вінниці, Могилеві-

Подільському Подільської губернії, Клинцях Чернігівської губ. і т. д.). 

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. Скажімо, щоденні газети 

«Коммунар» видавались у Києві та Харкові. Так, у харківському випуску 

«Коммунара» в одному номері опубліковано дві кореспонденції — «Наша 

газета» та «Преса» (1919. № 14), в яких порушувалися питання виховання 

робітничих і селянських кореспондентів, пошуку шляхів до мас. Автор Д. 

писав: «Як «оживити» газету, як наблизити її до робітників і прив’язати 

робітників до неї?  Це — справа самих робітників, передусім робітників-

комуністів... Партійна дисципліна повинна прийти на допомогу… Тільки 

таким чином наша газета перетвориться в ту «трибуну», про яку ми мріяли, 

розпочинаючи її видання…» (1919. № 14). 

 Згодом надруковано статтю «Як обслуговувати свою робітничу газету?»         

К. Самойлової, яка ставила за приклад більшовицьку «Правду» та 

відстоювала принципи критичного виховання друкованим словом. Діячка 

писала: «Передові робітники часто досягали своєї мети. Засобами друкованої 

агітації вони впливали на широку масу робітників, викорінюючи її недоліки, 

розвиваючи її свідомість. Часто відстаючі робітники, імена яких виставляли 

на ганебному стовпі на сторінках «Правды», і які виключалися з робітничого 

середовища за ті чи інші негідні вчинки, приходили до редакції з каяттям і 

приносили свій покутний «лист штрейкбрехера» з проханням до товаришів 

вибачити їх і прийняти знову до робітничого середовища» (1919. № 30).   

Передові статті та кореспонденції в харківському «Коммунаре» мали 

такі заголовки: «Політичні перспективи», «Угорщина — радянська 

республіка», «Революція в Галичині», «Під прапором комунізму», «Березневі 
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підсумки»; «Імперіалізм і революційні війни» Вс. Мирцева, «До питання про 

охорону праці на Україні» І. Чулкова, «Федерація радянських республік і 

народне господарство» Л. Крицмана,  «Економічна програма спартаківців»   

Г. Круміна (Аркадія), «До питання про партійне будівництво» А. Іванова, 

«”Комунізм” єврейських соціалістичних партій» М. Равича, «Радянська влада 

і кооперативи» І. Дашковського тощо.  В газеті також публікувалися видатні 

партійні діячі України й Росії, серед яких В. Ленін (окремі виступи), 

Олексадра Коллонтай («Робітниці й червоне свято 1 травня», № 34), Артем 

(«На свіжу воду», № 23), К. Самойлова (№ 30), М. Равич-Черкаський 

(«Національне питання на 8-му з’їзді РКП», «Максим Горький» та ін.). 

Політично-господарські, внутрішні та зовнішні проблеми, що 

висвітлювалися на сторінках харківського «Коммунара», споріднені з 

основними питаннями, що розглядалися на шпальтах київського 

«Коммунара». Однотипними були й рубрики: «Червоний фронт», «Робітниче 

життя», «Хроніка», «Телеграми і радіо», «По Україні», «Боротьба з 

бандитизмом» та ін. Газету редагувала редакційна колегія у складі                 

В. Алгасова, А. Бубнова, Ларика. Досить показовими є ці імена в історії 

української радянської преси: В. Алгасов (справжнє ім’я — Бурдаков) — 

радянський державний діяч, спочатку лівий есер, член РКП(б) із 1918 р., член 

виконкому Київської ради; А. Бубнов — радянський політичний і військовий 

діяч, член РСДРП із 1903 р., у 1918–1920 рр. (із перервами) — член ЦК 

КП(б)У, був на відповідальних державних посадах. Ларик — псевдонім 

українського громадсько-політичного діяча, журналіста, авіаконструктора    

Є. Касяненка, спочатку члена УСДРП, із 1918 р. — члена КП(б)У, 

співробітника різнополітичних видань. 

Ця ж редколегія очолювала й орган Київського обласного й міського 

комітетів КП(б)У «Киевский коммунист» (згодом — двомовна газета) у        

1919 р. Авторами публікацій виступали українські та російські громадсько-

політичні діячі. На сторінках київської газети надруковано матеріали             

В. Леніна («Листи до робітників Європи та Америки), О. Коллонтай («Про 
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дітей — найперша турбота»), С. Гопнер («Пролетарі України і ІІІ 

Інтернаціонал») та ін. До творчого процесу долучалися члени редколегії:      

В. Ачкасов («Відступ для наступу», «Розвиток жовтого інтернаціоналу»),     

А. Бубнов («До третього партійного з’їзду»), Є. Касяненко (Ларик, Є.; 

«Жовтоблакить», «З ким єднаємось», «Право українського народу», 

«Боротьба з націоналізмом», «Пам’яті тов. Свердлова», «”Незалежницькі” 

апетити», «Пристосовуються», «Лютують»). Читачам газети адресували свою 

поезію Д. Бєдний (передруки з «Правды») та М. Семенко («Товариш сонце 

(футуристичне)»). Чимало місця на сторінках «Київського комуніста» 

відведено публікації програми РКП(б) (від комісії з вироблення програми), 

Конституції РСФР, інших політичних і партійних документів.  

Серед повітової та міської преси під проводом КП(б)У варто згадати 

конотопську газету «Деревенская жизнь» (1919) та орган Миколаївського 

комітету КП(б)У «Знамя коммунара» (1919). Перше періодичне видання 

постійно нагадувало читачам: «Не знищуйте газет! Грамотні, збирайте 

неграмотних і прочитайте їм газету, це ваш обов’язок»; «Прочитавши газету, 

передай її іншим!». Тут друкувались передові статті, кореспонденції й 

замітки («Лист із села» Селянина, «Інтелігенція і канцелярщина» Б. Хотенка, 

«Вся влада радам!» Бу-Жу, «Комуністи й більшовики» Бушко-Жука, «До 

нового життя» Світлова, «Тісніше лави» Ж. К.), повідомлення в рубриках 

«Партійне життя», «Хроніка», «Професійне життя», «Обов’язкові 

постанови».    

На сторінках газети «Знамя коммунара» влітку 1919 р. більшість 

публікацій стосувалися становища на фронтах (рубрики «На червоних 

фронтах», «Воєнний огляд», «Боротьба з контр-революцією», «У Червоній 

Армії») та на політичній арені (рубрики «Остання година», «Робітниче 

життя», «В червоному селі», «В червоному Харкові»). На багатьох шпальтах 

вгорі чи внизу друкувались заклики, як-от: «Робітники й селяни, які воювали 

впродовж століть за інтереси панівних класів, повинні тепер кілька місяців із 

зброєю в руках постояти за себе!»; «Радянська влада розстрілює тих 
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комісарів, які грабують селян; царський генерал Денікін дає таким своїм 

слугам нагороди за сумлінність»; «Хто прагне перемоги революції — той 

вибирає в Ради лише комуністів-більшовиків!»; «Робітник, якщо ти хочеш, 

щоб Радянська влада впоралася з наступаючою контр-революцією, — 

голосуй на виборах в Ради тільки за кандидатів Комуністичної партії  

(більшовиків) України», «Комунізм — найстрашніший ворог усіх гнобителів 

і хижаків всього світу. Його перемога  несе звільнення всьому людству!».  

Частина періодики навіть не зазначала точну назву партії, лише її 

основне спрямування. Це стосується органу Тимчасового Бессарабського 

комітету партії комуністів (більшовиків) і Політвідділу N-ської стрілецької 

дивізії (Окремої Бессарабської) «Бессарабська правда» (Одеса, 1919), де 

друкувалися статті, огляди, повідомлення, фейлетони, карикатури тощо. 

Наприклад, передова стаття «Харків — загибель Денікіна», критичний відгук 

«Радянські Іуди», кореспонденція «Бессарабське відлуння», хроніка в 

рубриках «Революційний фронт», «Радянська Україна», «За кордоном», «У 

стані контр-революції», «Червоноармійське життя», «Червона Бессарабія», 

«Радянська Росія», «Радянське будівництво», «Культурно-просвітнє 

будівництво»).   

Набуває поширення і революційний, червоний колір у назві періодики: 

«Красная деревня» (Одеса), «Красная звезда» (Харків), «Красная правда» 

(Умань Київської губернії), «Красный вал» (Бахмут Катеринославської 

губернії), «Красный клич» (Житомир), «Красный Крым» (Сімферополь). 

Більшовицькі видання, що значно активізували свою діяльність на 

території України у 1920 р., мали, як правило, загальне гасло «Пролетарі всіх 

країн, єднайтеся!», а також супровідні заклики: «Хай живе робітничо-

селянська революція», «Хай живе радянська Україна у складі Федерації». До 

цієї преси залучалися досвідчені літератори-соціалісти: А. Бубнов, Ф. Кон,     

С. Косіор, Я. Гамарник, О. Мартиновський (Тарас Костров). Неодноразово на 

шпальтах цієї преси передруковувалися праці незаперечного ідеолога —       
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В. Леніна, який послідовно провадив у життя ідеї класової боротьби 

пролетаріату та створення держави як диктатури пролетаріату. 

В цей же час посилюють свій вплив і конкуренти більшовицької 

пропаганди — так звані меншовики, які знайшли інформаційне підґрунтя на 

сторінках новоствореної преси на території України. Ідеї Л. Троцького чи      

Л. Мартова, які прагнули показати «трагічний фарс ленінської диктатури», 

трапляються в таких виданнях, як: «Вестник Юга» в Харкові, «Южный 

рабочий» в Одесі, «Рабочая жизнь» у Києві та ін. 

У 1919–1920 рр. у складному становищі виявилися партії, що частково 

поділяли комуністичні погляди, але трактували свої політичні завдання і 

шляхи їх вирішення інакше. Це стосується і Партії революційного комунізму, 

й анархістських груп на території України, певну опозиційність мала і 

Єврейська комуністична партія (Поа’лей-Ціон).  

Так, 22 липня 1919 р. вийшов у світ перший і єдиний номер газети 

«Революционный социализм» як щотижневий орган Всеукраїнського 

організаційного бюро Партії революційного комунізму. Окрім циркулярних 

повідомлень, циркулярних листів ЦК, звернень до всіх організацій зазначеної 

партії, тут опубліковано два вірші Старого Бурлаки («Червона пісня», «В 

похід»), кореспонденція «Два світи» Є. Семеновської, дві статті — 

«Комунізм» Юр. Бельського та «Сторінка революції», в яких 

протиставляються світ капіталу та світ праці, пропагуються ідеї «вільного 

комунізму», «комунального соціалізму» і звучить заклик: «До сонця, 

товариші, воно вже встає, хай загинуть у його промінні похмурі кошмари 

старого світу!» (1919. № 1). 

Основоположні принципи діяльності Партії революційного комунізму 

були закладені в зверненні організаційного бюро «До всіх парторганізацій, 

груп та окремих представників революційного народництва і трудящих міста 

й села». Зокрема роз’яснено платформу партії як представників течії 

революційно-соціалістичної думки, що називається революційно-

народницькою (інтегральною, суб’єктивною). В основу програми закладено 
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такі завдання: «тільки світова соціальна революція, як єдиний фронт 

трудящих усіх країн і революційно-соціалістичних партій, може привести до 

звільнення праці  людини від деспотичного старого капіталістичного ладу»; 

тільки усуспільнення (соціалізація) всього народного господарства приведе 

до організації соціалістичного господарства всіх трудящих, при якому 

«інтереси людини гармоніюватимуть із інтересами колективу — 

суспільства»; комуністичний розподіл «всіх продуктів і цінностей між 

трудящими»; недоторканість і свобода розвитку національних і крайових 

особливостей трудящих кожної нації і краю; цей шлях приведе «неминуче і 

прямо в царство комуністичного соціалізму» (1919. № 1).  

 Редакція київської газети «Революционный социализм» сподівалася на 

допомогу членів партії і тих, хто підтримував її ідеологію, кому була близька 

сутність революційного соціалізму, — і морально (надсилати статті), і 

матеріально (передплата, пожертви), адже «підтримка цього органу  — 

справа ваших рук».  Але це періодичне видання продовження не мало.  

Не зникли з політичної арени й анархістські видання, серед яких орган 

Конфедерації анархістських організацій України «Набат» (Харків), орган 

харківської групи анархістів «Набат» — «Харьковский набат», орган 

Асоціації анархістів м. Харкова «К свету» (всі видання 1919 р.). У 

повідомленні секретаріату Конфедерації йшлося про «розгром» організації в 

березні 1919 р., арешт двох членів, а також проведення з’їзду, на якому було 

ухвалено не тільки видавати газету, а й започаткувати новий журнал «Путь к 

анархии» (1919. № 13). 

На сторінках газети «Набат» надруковано передову статтю «Перше 

травня», кореспонденцію «Свято праці» Я. Алого, есе «То було перше 

травня» М. Черкеса, «Небезпечний крок» емігранта Йосипа, «Влада 

налаштовує» Андрія; статті про завдання анархізму та виступи проти його 

опонентів: «Наш з’їзд», «Про наші організації» С. Флешина, «Через 

непорозуміння» Н. Петрова, «Похід проти анархістів» і «Непорозуміння чи 

недоумство» А. Барона, «Професійні спілки та селянські комуни»                  
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Н. Павлова, «Паралелі самообману» І. Карташева. Існували постійні рубрики 

«Хроніка анархістського руху», «Похід проти анархістів», «За тиждень»; 

читачам пропонувалися художні твори (вірші Вовка та Ман-Рейда, легенда 

«Звучить набату заклик переможний» І. Кловського). 

Рішення з’їзду та більшість публікацій газети, що з’явилась після 

двомісячної перерви, стосувалися переслідування анархістського руху 

більшовиками, «планомірних та організованих репресій», перехід організації 

на нелегальне становище; відповідно було визначено основне завдання: 

повідомляти в пресі, на виступах, у лекціях, серед трудящих про 

недопустимість  такого становища.   

В статті «Одержавлення професійних спілок, чи бездержавний 

комунізм?» П. Козлов закликав створювати комуни, йти від господарів, що 

користуються баришами від праці найманих робітників; прагнути до 

виявлення самодіяльності, ініціативи, енергії й розуму в будівництві нового 

життя. Як підсумок: «бездержавний комунізм відкриє нам шлях до 

Соціальної Революції!» (1919. № 13).  

У передовій статті «Наші завдання»  кореспондент газети «Харьковский 

набат» спростовував критику опонентів у бездіяльності анархістів і доводив, 

що анархісти сприяють «виявленню і розвитку вільної революційної 

творчості трудящих мас»;  при цьому саме вони «досліджують, висувають і 

підкреслюють завдання цієї творчості». Автор наголошував: «Ми вказуємо 

мету, шляхи і прийоми творчої діяльності масових організацій. Ми 

зупиняємося немало на формах цих організацій та їх об’єднань. Ми 

накреслюємо сили, що покликані вирішити завдання революційного 

будівництва…» (1919. № 8).  

Слід зауважити, виходячи з публікацій газети, харківські анархісти 

вдавалися до активної пропагандистської роботи: видавали періодику, 

організували в місті клуб групи анархістів «Набат», читали лекції (скажімо, 

на такі теми: «Первісний комунізм», «Метод вивчення анархізму», «Вплив 

енциклопедистів на анархізм» чи «Анархізм серед інших світоглядів», що 
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була прочитана в колективі робітників паровозних майстерень Південної 

залізниці), проводили тематичні бесіди, відкривали школу пропагандистів 

анархізму, набирали молодіжні групи; спеціально для латишів щосереди 

відбувалися «співбесіди з питань анархізму» латиською мовою і т.д. 

Два часописи єврейських комуністів вийшли в світ у 1920 р. (Київ, 

Чернігів). Органом Українського центрального бюро Київського комітету 

ЄКП (По’алей-Ціон) була газета «Революционное знамя» (1920. № 1, 2). Уже 

в першому випуску опубліковано Декларацію (звернення до всіх єврейських 

робітників), в якій наголошувалося на основному здобутку: «виникла і 

зміцніла перша у всесвітній історії пролетарська армія та перша 

інтернаціональна вітчизна революційного пролетаріату — Російська 

Радянська Республіка»; «нездорова згущена атмосфері єврейської дійсності» 

змушує єврейський народ приєднатися до комуністичного суспільства; ЄКП 

залишається «вірною своєму знамену», готова вести єврейський робітничий 

клас на «штурм твердині капіталізму» (1920. № 1).  

Дві публікації тут надруковано українською мовою — це статті «Дещо 

про неверескливу партію» та «До праці!» Я. Яшка. В першому матеріалі 

автор полемізував із тов. Затонським (щодо критичної статті в газеті 

«Комуніст», де публіцист «погордливо-глузливо» ставиться до партії 

єврейського революційного пролетаріату). Я. Яшко підкреслював: «Партії, 

яким випала доля керувати на єврейській робітничій вулиці, напружують всі 

сили, направляють всю свою революційну енергію, аби зсунути ці маси з 

мертвої точки і надати їм можливости жить гідно, як слід жити кожному», а 

також наголошував: саме ЄКП здатна «перевести єврейську революцію до 

переможного кінця», допомогти «збудуванню могутнього пишного 

комуністичного будинку» (1920. № 1).  

У статті «До праці!» кореспондент стверджував перемогу російських 

пролетарів на всіх фронтах, що давало можливість «ще з більшою подвоєною 

енергією взятися за будування культурних храмів, нової правди», а також 
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закликав до праці за «налагодження нового життя», в яких би людство 

почувало себе як «цар природи» (1920. № 2).  

Видання Чернігівського губернського комітету ЄКП (По’алей-Ціон) 

мало назву «Коммунистическая мысль» (1920; у фондах НБУВ зберігся лише 

№ 2 за 21 лютого). В цьому випуску опубліковано статті й кореспонденції 

«До єврейського питання» Б. Д., «Історичний образ єврейської школи» 

Учителя, «Армія праці» М., «Єдина споживча комуна» С. К., «Гомельська 

нарада» А. К., повідомлення в рубриках «Партійна хроніка», «Різні вісті».  

Так, у рубриці «Партійна хроніка» радіо ЦК ЄКП звернулося до всіх 

єврейських робітників і партійних організацій, щоб наголосити важливу 

думку: настав момент, коли вирішується доля міжнародного пролетаріату та 

всіх пригноблених національностей, «в цю важку мить єврейський 

пролетаріат Радянської Росії, який вистраждав усі незгоди міжнародної і 

російської контрреволюції, відважно кинувся разом із усім пролетаріатом на 

передові позиції світової революції під знамена ЄКП» (1920. № 2). Із Сосниці 

на Чернігівщині кореспондент повідомляв до редакції «Коммунистической 

мысли» про те, що під час денікінського нашестя на Україну це провінційне 

містечко майже три місяці перебувало під загрозою ворожого нападу; ЄКП у 

Сосниці працювала пліч-о-пліч із УКП (боротьбистами) та КПУ 

(більшовиків). У Чернігові ще в середині листопада 1919 р. був обраний 

губком ЄКП, який одразу організував клуб, привів у порядок бібліотеку, були 

створені профспілки (1920. № 2).  

Дещо врозріз із загальноприйнятими ідеологічними постулатами 

початку 20-х рр. ХХ ст. діяла новосформована Українська народна партія 

(УНП). У 1920 р. з’явилася її преса — орган УНП, політико-економічна і 

літературно-публіцистична газета «Голос» у Могилеві-Подільському» (№ 1, 

2; травень – червень). Це вже була не та однойменна партія, що створювалася 

М. Міхновським у 1902 р.; цей факт підтверджує і коротка замітка «Нова 

партія» в газеті «Трудовий шлях» (Кам’янець-Подільський. 1920. 1 липня). 

Зокрема видрукувано головні пункти партійної програми: самостійність і 
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суверенність соборної України; забезпечення автономії (самоврядування) 

тим частинам України, які перебували в інших політичних та економічних 

умовах (Галичина, Кубанщина); проведення Українських установчих зборів; 

парламентська влада тощо.  

Видавцем «Голосу» була головна управа УНП, а відповідальними 

редакторами — голова управи партії М. Богун та секретар партії П. Байєр; 

обов’язки секретаря редакції виконував М. Стороженко. В основному 

друкувались статті й кореспонденції, що характеризували поточну політичну, 

економічну, військову, освітню ситуацію в країні («На переломі» та 

«Становище аграрної справи в сучасний момент» М. Байєра, «Наші завдання 

в сучасний момент» П. Довженка, «Справа військового постачання в умовах 

нинішнього моменту» Рб, «До справи відновлення праці земельних установ» 

М. Арнаута, «Від диктатури до демократизму» М. Ч., «З селянських 

настроїв» В. Погорільського).  

Загалом відбувалося становлення партії, тому частина газетної площі 

відводилася для оприлюднення партійної хроніки, резолюцій повітової 

конференції УНП у Могилеві-Подільському. Редакція подала кілька 

оголошень, що починалися словами: «Преса — душа партії», закликаючи 

членів і прихильників підтримати партійну пресу, складаючи внески на 

видавничий фонд. Газета писала: «Підтримуйте свою пресу морально, 

надсилаючи статті й усякі матеріали для освітлення справ державних, 

земських і економічних, а також для освітлення життя та розвитку партії. 

Читайте самі, ширте пресу і приєднуйте передплатників» (1920. № 1).  

Важливою в цьому аспекті була публікація «На сторожі вільного слова» 

від голови управи УНП. Констатовано кілька фактів: «повної свободи слова, 

в європейському змислі, в бувшій Росії осягнено не було»; «диктатура 

большевистської думки .. знищила все інше, що не помазано елеєм 

комунізму»; «на сторінках своєї преси будемо давати притулок великому 

вільному слову, великій вільній думці, що мають своїм завданням 
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запровадження принципів європейського демократизму, збудування на тих 

принципах Української Державности» (1920. № 1).  

До політичного процесу комунікації була включена і преса національних 

партій, зокрема чехословацьких, польських, німецьких, єврейських 

комуністів.  

Як зазначав професор Р. Овсепян, ще в травні 1918 р. групи комуністів-

інтернаціоналістів, які входили до складу РКП(б), об’єднались у Федерацію 

іноземних груп РКП(б). Із листопада 1918 р. ця Федерація почала видавати 

свій центральний орган — газету «Коммуна», що  виходила в Петрограді 

російською, англійською, німецькою, французькою, італійською, сербсько-

хорватською, фінською мовами. Деякі іноземні групи комуністичних 

об’єднань видавали свої періодичні органи. На думку вченого, центральні та 

місцеві Федерації іноземних груп РКП(б) у 1918–1920 рр. випустили в світ  

майже 100 пресовидань на 13 мовах [220, с. 51]. 

 Подібна ситуація склалась і на території прорадянської України. Так, 

уже в 1919 р. під проводом РКП(б) з’явились такі газеті, як  «Догру йол / 

Правильний шлях» (газета Мусульманського бюро обкому РКП(б)),  «Ени 

дунья / Новий світ» (орган ЦК турецької компартії; орган турецької секції ЦК 

комуністичних організацій народів Сходу і Кримського мусульманського 

бюро РКП(б)), «Die Welt Kommune / Світова комуна» (газета німецької секції 

Кримського обкому РКП(б)) — всі у Сімферополі, відповідно два часописи 

виходили кримськотатарською мовою, один — німецькою. 

Водночас створюються інтернаціональні органи КП(б)У. Серед них 

орган німецької секції «Комуністіше фон / Комуністичний прапор» (Київ, 

1919–1921), орган польської секції при Федерації закордонних груп КП(б)У 

«Sztandar Komunizmu / Прапор комунізму», орган Польського бюро «Glos 

komunisty / Голос комуніста» (Київ, 1919–1922), орган німецької групи 

«Volkerfreheit / Свобода народу» (Київ, 1919) та ін.  

Так, центральним органом чехословацьких комуністів в Україні та Росії 

з 1 травня 1919 р. стала двомовна газета «Pravda / Правда», яку видавав 
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Виконавчий комітет Чехословацької  комуністичної секції на Україні та  

Росії. Редакторами були Ф. Пермський і Ю. Хораз (F. Permsky, Ju. Choraz), 

членом редколегії — Ант. Букач.  

На тематику публікацій однозначно впливав політичний курс 

чехословацьких комуністів, які цілком підтримували соціалістичні ідеї 

російських та українських більшовиків. Невипадковими в київській газеті 

«Pravda / Правда» були передові статті «Сила й небезпека революції», 

«Імперіалістичний світ та загальна боротьба», «Перед підписанням миру»; 

повідомлення та хроніка в рубриках «Світова революція», «Різні вісті», 

«Хроніка»; статті, кореспонденції й нариси — «Основи Комуністичного 

інтернаціоналу», «Повага й визнання соціальної революції в Угорщині», 

«Стан народного господарства в Україні» Ю. Хораза, «Культура і праця» та 

«Роза Люксембург» Ф. Пермського, «Визволення пролетаріату» В. Магна. 

Редакційна колегія чимало матеріалів подавала з продовженням, серед них 

«Програма російських більшовиків», «3-й Інтернаціонал і його роль в історії 

В. Леніна».  

Газета мала традиційне пролетарське гасло й перший номер 

присвячувала «Травневому маніфесту Комуністичного інтернаціоналу» та 

«святу революційного пролетаріату». В обох публікаціях на першій сторінці 

підкреслювалася необхідність встановлення диктатури пролетаріату, 

значення «великого Комуністичного інтернаціоналу», з якого вже у 

наступному році може зродитися «міжнародна Радянська Республіка» (1919. 

1 травня).   

У зверненні «Чесько-словацьке співробітництво в Росії та на Україні» 

співредактори газети повідомляли про становище на своїй батьківщині 

(чеська місцева влада — «запроданці англо-французько-американського 

капіталізму» та «міжнародної буржуазії», країна — «в руках міжнародних 

бандитів») і можливість порятунку («скинути владу імперіалістичних 

підлабузників», порятунок пролетаріату може принести лише міжнародна 

Червона Армія Росії, України та Угорщини) відповідно до гасла: «Хто не з 
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нами, той проти нас!». Подано інші заклики міжнародної пролетарської 

співдружності: «Жодного чеського вояка буржуазній владі!», «Всі до лав 

Червоної міжнародної соціалістичної армії!», «Всі до бою за звитяжну 

пролетарську революцію!», «Хай живе Комуністичний інтернаціонал!», «Хай 

живе світова пролетарська революція!». 

Справу чеських комуністів продовжили польські однодумці, які 

заснували в Києві орган польської секції при Федерації закордонних груп 

КП(б)У. Польськомовна газета «Sztandar Komunizmu / Прапор комунізму» 

виходила за редакцією Ф. Кона та Б. Шацького (Feliks Kon, Bolesƚaw Szacki) в 

Києві з липня 1919 р. Часопис мав гасло «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!». 

Друкувалися здебільшого матеріали, присвячені соціалістичній тематиці: 

«Звернення до товаришів польських робітників», повідомлення від Бюро ІІІ 

Міжнародного об’єднання комуністів, статті — «Два методи боротьби» та 

«Перспективи майбутнього» М. Б., «Результати й перспективи» А. Іоффе, 

«Хай буде мир, але реальний» Ф. Кона, «Світова війна й економічне 

становище Польщі» С. Тітовського, «Революція на Сході» В. Кряжина.  

Зазначений тижневик, що висвітлював справи комуністичного руху, 

особливу увагу звертав на участь жінок у політичній боротьбі за визволення. 

На сторінках газети «Sztandar Komunizmu» опубліковано звернення до 

товаришок польських робітниць та стаття «Жінка і пролетарський рух» ***. 

В обох публікаціях наголошується на значенні міжнародного пролетаріату 

для  «остаточної боротьби» за свої права. Так, у зверненні підкреслюється: 

«На годиннику пробив час перелому: струхлявілий світ капіталізму падає в 

безодню, на його місці постає новий світ, світ відродження людськості, світ 

Комунізму» (1919. 12 липня). У другій публікації відображена історична роль 

жінки у визвольній боротьбі, необхідність об’єднання всіх робітників і 

робітниць у спільній справі досягнення громадянських прав і свобод.  

З продовженням редакція надавала місце для публікації історичного 

нарису «Революційний рух у Франції» більшовицького діяча                          

Д. Мануїльського, який неодноразово відвідував країну, про яку писав  (у 
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1910–1912 рр. перебував у еміграції як активіст РСДРП, у 1919 — член місії 

Червоного Хреста); а згодом обіймав важливі державні посади в Україні (на 

початку 1920 р. — член Всеукраїнського ревкому, невдовзі — член ЦК 

КП(б)У, редактор газети «Коммунист»). 

Більшовицька ідеологія на тривалий час сповільнила розвиток 

багатопартійної системи, можливості політичного вибору, потреби 

об’єктивно й публіцистично гостро висловлювати свою альтернативну 

позицію. Як наголошує науковець О. Глушко, «незважаючи на постійні 

втрати, яких зазнала національна публіцистика в ті драматичні для нашого 

народу роки, вона з честю виконала свою журналістську місію, розповівши 

правду про новий політичний режим і спрогнозувавши сумні наслідки його 

існування. І хоча ті мужні застереження безкомпромісних майстрів пера й не 

змогли уберегти наше суспільство від фізичного й духовного геноциду, їхнє 

правдиве слово, мов жаринка в попелі, не давало згаснути в серцях людей 

надії на визволення з-під тоталітарного гніту» [88, с. 23]. 

У радянській Україні, особливо після створення СРСР та входження до 

його складу УСРР, не існувало альтернативи КПРС та КПУ. Преса була 

структурованою і контрольованою, мала чітке ієрархічне підпорядкування: 

центральні видання (партійні, комсомольські, піонерські, спеціалізовані), 

республіканські (знову повторювалась попередня схема), обласні, міські / 

міськрайонні чи районні, а також низова ланка (фабричні, заводські, закладів 

освіти, МТС і т. д.). Масово й повсюдно використовувалися різноманітні 

форми агітаційно-пропагандистської діяльності: агітпоїзди, «експедиції 

друкованого слова», «Вікна сатири РОСТА» (Російське телеграфне 

агентство); стінні газети місцевих бюро РОСТА чи УКРОСТА 

(Всеукраїнське бюро Російського телеграфного агентства), «виїзні бригади»; 

тематичні одноденні чи екстрені випуски газет, бюлетенів і журналів тощо.  

Більшовицька влада запровадила «ефективні» методи контролю за всією 

видавничою продукцією, що ставала знаряддям агітації та пропаганди в 

новоствореній державі. Ще 1918 р. був створений Революційний трибунал 
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друку, який пильно стежив за дотриманням норм суспільного життя в пресі, 

викоріненням «злочинів і вчинків», які б суперечили пролетарській моралі. 

Однією з найперших постанов радянської влади став Декрет Ради 

Народних комісарів від 28 жовтня 1917 р. (документ підписав голова РНК   

В. Ульянов (Ленін), що забороняв вихід у світ «опозиційних» видань, які б 

суперечили ідеологічній політиці держави, та окреслював рішучі заходи для 

боротьби з «контрреволюційними виданнями різних відтінків». Основним 

ворогом була оголошена «буржуазна преса» як «могутня зброя» 

опозиційного табору. Закриттю підлягали насамперед ті періодичні видання, 

що «сіяли смуту шляхом явно наклепницького перекручування фактів». 

Згодом, у 1921 р. було затверджено «Положення про військову цензуру 

РНК», яке стало дороговказом у діяльності не тільки центральних органів 

цензури, а й відповідних підрозділів на республіканському рівні. Будь-яка 

інтелектуальна власність у радянському суспільстві потребувала контролю: 

це стосувалося роботи бібліотек, музеїв, усіх сфер мистецтва, видавничої 

галузі тощо. Тож у березні 1922 р. Політбюро ЦК РКП(б) схвалило створення 

Головного управління у справах літератури і видавництва (Головліт), що 

також мав відповідне підпорядкування в столиці держави та на нижчих 

рівнях. 

У книжці О. Федотової «Політична цензура друкованих видань в УСРР – 

УРСР (1917–1990), що написана за оригінальними архівними джерелами, 

подається важливий документ — циркуляр Головліту, в якому звертається 

увага на велику вагу друкованого слова, що стало «могутнім засобом впливу 

на настрої різних груп населення», здатне працювати як на користь 

Республіки, так і задля інтересів опонентів пролетарської диктатури. 

Наголошено й на тому, що цензура виступає «знаряддям протидії 

розтліваючому впливові буржуазної ідеології». Саме з цією метою 

вироблялося підґрунтя цензурної політики; Головліт мав ретельно стежити 

не тільки за приватними, а й кооперативними, профспілковими, відомчими та 

іншими видавництвами, особовим складом правління, зв’язками з 
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громадськими та політичними угрупованнями, як у Росії, так і за її межами. 

Це був шлях тотального контролю, де використовувалися засоби «вмілого 

ідеологічного тиску» [323, с. 121–122]. 

Спеціальні постанови, декрети, заборони, переслідування, арешти, 

ув’язнення та інші запобіжно-контрольні кроки незабаром призвели до 

вилучення з інформаційного простору СРСР та УРСР «інакодумців», які 

неправильно інтерпретували «свободу думки». Більшість видань поступово 

почала перетворюватися в «трибуну» і «рупор» пролетарських ідей. Сторінки 

періодичних видань будь-якого рівня та спеціалізації стали однотипними 

пропагандистами пролетарської диктатури, марксистсько-ленінського 

світогляду та однозначного опору буржуазній ідеології. 

«Плюралізм думок», — як зазначають дослідники періоду створення 

мережі державних газет на початку 20-х рр., — не «відповідав духу часу». 

Громадянська війна, економічна криза, політична нестабільність призвели до 

катастрофічного зменшення кількості газет та їхнього поліграфічного рівня. 

На ХІ з’їзді РКП(б) у березні – квітні 1922 р. було схвалено резолюцію 

«Про пресу й пропаганду», в якій визначено основні риси видавничої кризи; 

серед інших ознак наголошено: «слабкий зв'язок із масами», «слабке 

висвітлення питань місцевого будівництва», «повна неналагодженість 

апарату поширення преси». Було прийнято рішення про нагальні заходи, які 

мав здійснити ЦК партії щодо забезпечення партійно-радянських газет усіма 

необхідними засобами та папером [27, с. 4–5]. 

Питання партійно-державних субсидій розглядалися також на 

Всеукраїнській нараді завідувачів агітаційно-пропагандистськими та 

організаційно-інструкторськими відділами губкомів КП(б)У (Харків, травень 

1922). Було визначено кілька газет, що ввійшли до цієї «пільгової категорії». 

Це чотири центральні республіканські газети («Вісти», «Коммунист», 

«Южный рабочий», «Селянська правда»), 13 губернських газет (серед них — 

«Більшовик» і «Пролетарская правда» в Києві), 8 повітових газет, 2 газети на 

мовах національних меншин (єврейська та польська); в шести областях 
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визначено по одному журналу (Київська, Одеська, Харківська, Миколаївська, 

Донецька, Катеринославська області), 6 двотижневих молодіжних газет 

(Харків, Одеса, Київ, Катеринослав) закріплені за ЦК ЛКСМУ [27, с. 6]. Саме 

така політика партійної підтримки й забезпечення визначила подальшу долю 

функціонування радянської преси.  

Більшовик, комунар, пролетаріат, ленінський, згодом — радянський і 

соціалістичний стають ключовими поняттями у формуванні репертуару назв 

українських радянських газет і журналів від початку 20-х рр. ХХ ст. 

Так, у каталозі відділу газетних фондів НБУВ можна знайти понад 300 

газет із назвою «Ленінський шлях» і «Ленінським шляхом», понад 60 — 

«Ленінська правда», понад 20 — «Ленинец / Ленінець». Наприклад, таку 

назву мали орган партійної, профспілкової і комсомольської організацій 

радгоспу «Водяне» у Запорізькій області (1957–1960); орган партбюро, 

завкому профспілки і дирекції ордена Леніна заводу імені Леніна в 

Дніпропетровську (1948–1957); орган бюро парторганізації та управління 

шахти ім. Леніна в Горлівці Донецької області (1935–1941) і т.д. 

Для молодіжних і дитячих (передусім призначених для виховання 

«організованого підростаючого покоління» — жовтенят, піонерів, 

комсомольців) обиралися такі шаблонні назви, як «Ленінська зміна», 

«Ленінська зірка», «Ленінська іскра», «Ленінське плем’я». Назву «Ленінське 

плем’я» отримали дві молодіжні обласні газети в УРСР: у Вінниці (1958–

1963) та Миколаєві (1967–1990). 

У книжці професора М. Тимошика «Українська молодіжна преса» 

згадано центральні та реґіональні молодіжні видання УРСР» [303, с. 164–

172], що мали вже на середину 80-х рр. ХХ ст. стандартні назви: 

«Комсомольское знамя», «Юный ленинец», «Комсомольське плем’я», 

«Молодий ленінець», «Комсомолец Донбасса», «Комсомольська зірка», 

«Комсомолець Запоріжжя», «Комсомольський прапор», «Молодий комунар», 

«Ленінське плем’я», «Комсомольська іскра», «Ленінська зміна» та ін. 
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Нечисленною була передплата на періодичні видання деяких 

харківських та київських видавництв у першій половині 20-х рр. ХХ ст. На 

першому плані завжди були компартійні видання, здатні задовольнити 

«інформаційний голод» робітників, селян і службовців радянської країни. 

Хоча згодом мережа радянської преси почала розширюватися, 

пропонуючи зацікавленим читачам не тільки центральну, обласну та міську 

періодику з суто «партійним змістом», а й спеціалізовані видання 

(«Кооперативна фабрика», «Літературна газета», «Науково-технічний 

вісник», «Кокс и химия», «Радянська торгівля», «Хозяйство Украины», 

«Шахіст», «Шлях до знання» і т. п.) й ті, що задовольняли потреби 

національних меншин УРСР (наприклад, дитячі журнали «Зай грейт / Будь 

напоготові» (розмовною єврейською), «Ді тромпете / Горн» (німецькою 

мовою), «Піонерос / Піонер» (грецькою мовою) та ін.). 

Як писав професор В. Рубан про становлення української радянської 

журналістики, «щоб бути на рівні завдань партії, преса повинна була 

піднести свій ідейний та літературний рівень», а для цього шукати 

кваліфікованих працівників і нові форми зв’язків із масами, відбувалася 

диференціація періодики як «різновиду зброї партії». Зокрема дослідник 

подав таблицю, в якій представлено типи газет в Україні (середина 20-х рр. 

ХХ ст.). Станом на 1 березня 1926 р. газетна сітка мала такий вигляд:              

3 республіканські видання, 34 селянські,  14 робітничі, 2 мішані робітничо-

селянські, 3 червоноармійські, 2 професійні, 4 комсомольські,  4 економічні й 

кооператив, 5 піонерських,  8 — мовами національних меншин, інші — 4 

[266, с. 76]. 

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 зростають наклади українських 

видань. Наприклад, харківські «Вісти» в середині 1925 р. розповсюджувались 



248 
 
у кількості 60,5 тисяч примірників, «Пролетарська правда» у Києві — 60 

тисяч, «Радянське село» в Києві — 68 тисяч примірників. За даними 

професора В. Рубана, газета «Пролетарий» у 1924 р. мала тираж 55 тисяч 

примірників, стояло завдання збільшити його до 110 тисяч. Влітку того ж 

року газета мала 845 постійних робкорів, 50 гуртків «друзів газети», 25 бюро  

робкорів на великих підприємствах. Щодня редакція отримала в середньому 

50 листів [266, с. 83]. 

Варто прислухатися й до висновків, поданих у монографії «Медіа: ключі 

до розуміння» професором Б. Потятиником, який охарактеризував «феномен 

примусового читання в тоталітарному суспільстві комуністичного взірця». 

Відповідно до резолюцій ХІ і ХІІІ з’їздів РКП(б), дослідник проводить одну 

лінію партійного та громадського обов’язку: «бути читачем і передплатником 

однієї з газет»; «жодного партійця, який не став би передплатником і читачем 

партійної газети, жодного робітника, робітниці, червоноармійця, який не 

читав би газети». Розглядаючи медіа як «універсальний інструмент побудови 

нового соціального ладу», комуністична партія тривалий час контролювала й 

керувала всіма суспільними процесами, впливаючи також на «індивідуальну 

свідомість і мораль, які мала безпосередньо “програмувати” преса» [248,        

с. 91]. 

Прикметною рисою функціонування преси в УСРР, як уважає історик   

О. Коляструк, було «копіювання нею центральної періодики, наслідування її 

технологій, методик та прийомів, що почасти набувало характеру 

калькування і за змістом, і за формою. Така практика призвела до певних 

суттєвих негативних наслідків. Зокрема спричинило ненормативне 

змішування української і російської мов у газетному просторі, а за ним і в 

повсякденному побутовому і офіційному мовленні, закріпивши у такий 

спосіб феномен суржику. Двомовність у газетах створила можливість 

витісненню автохтонної мови зі сфери вжитку» [165, с. 10]. 

Загальну характеристику засобів і методів формування суспільної 

свідомості пресою УРСР можна почерпнути з ґрунтовного дослідження 
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доктора наук із соціальних комунікацій Ю. Колісника, який простежив ці 

процеси на прикладі журнальної періодики УРСР 1950–1980 рр. У його  

розвідці подано такі характеристик: «законсервована на 1/6 планети 

«соціалістична дійсність», «насадження «єдино правильної» ідеології і 

практики соціалістичного будівництва», «комуністичні принципи ЗМІ», 

«засіб соціалістичної пропаганди», «комуно-тоталітарна ідеологія», 

«монополія влади на інформацію» тощо [163, с. 24–25]. 

Називаючи пресу УРСР «надійним охоронцем радянської системи»,      

Ю. Колісник зазначає, що: «Тогочасні ЗМІ були піднесені на найвищий 

рівень авторитетності, їхніми устами говорила партійна ієрархія. 

Журналістські традиції відображення «дійсності» диктувала політична 

доктрина. З одного боку, перед журналістикою, як і перед літературою, 

ставили завдання — якомога рельєфніше, барвистіше, переконливіше 

«опоетизовувати» лад комуністичного майбутнього, а з іншого — науковців, 

публіцистів змушували через пресу, книжки, радіо й телебачення з усією 

нищівністю викорінювати все, затавроване партією як «вороже», «відстале», 

«застаріле» – що гальмувало будівництво нового суспільного ладу» [163,      

с. 27]. 

Така агітаційно-пропагандистська настанова стосувалася всієї преси без 

винятку. В системі однопартійності не залишалося шансу «іншим поглядам», 

«інакшим думкам», національно-культурним цінностям чи надбанням, які б 

не збігались із загальною політикою КПРС і КПУ. 

Як наголошують українські історики (Т. Бевз, О. Коляструк,                    

О. Любовець,  В. Солдатенко, Д. Яневський та ін.), у 1923–1925 рр. відбулося 

«усталення структури партійно-радянської періодичної преси та системи її 

діяльності в УСРР» [165, с. 15], з другої половини 20-х рр. ХХ ст. настав 

період «уніфікації преси в умовах централізації держави та посилення 

тоталітаризму»; разом із цим відбувся «злам», а потім і знищення 

національних партій, боротьба з націоналізмом, арешти та переслідування 

національно свідомих сил України. 
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На цьому політичному тлі відбувалося злиття колишніх українських 

партій соціалістичного спрямування в одну партію — Комуністичну партію 

(більшовиків) України. До неї увійшли зокрема й «боротьбисти». У 1925 р. 

була ліквідована Українська комуністична партія як така, що мала відверті 

національні орієнтири. Арешти, що почалися в радянській Україні наприкінці 

20-х рр. ХХ ст., торкнулися долі багатьох колишніх «боротьбистів», есерів, 

«укапістів». 

Кілька українських партій продовжили своє існування в еміграції. Це 

стосується й УПСР, чиї провідні діячі опинилися в Чехо-Словаччині вже  на 

початку 20-х рр. ХХ ст. Періодичні органи «Вільна спілка» (Прага, 1921–

1923) та «Трудова Україна» (Прага, 1923–1937) вийшли в світ завдяки 

організаційній, фінансовій і творчій підтримці М. Шаповала та Н. Григорієва; 

редакцію газети «Борітеся — поборете» (Відень, 1920–1922) очолив              

М. Грушевський.  

На час виходу в світ «Борітеся — поборете!» це було не єдине 

українське періодичне видання в Австрії; тут видавалися й 

розповсюджувалися: український тижневик «Воля» (1919–1921); журнал 

політики, літератури та мистецтва «На переломі» (1920) і гумористичний 

тижневик «Сміх» (1920) за редакцією О. Олеся; газета «робучого люду 

України» «Боротьба» (1920), видання ініціативної групи Українського союзу 

хліборобів-державників «Хліборобська Україна» (1920–1925); орган 

української академічної молоді «Молоде життя» (1921), «Віденський 

календар» (1921), місячник «Нова громада» (1921–1923), орган галицької 

комуністичної молоді за кордоном «Наш стяг»  (1921–1922), часопис 

«Україна» (1921–1922), «неперіодичне письмо для робітничого народу» 

«Чорногора» (1921–1922) та ін. УПСР також видала один номер «Бюлетеня 

Секретаріату організаційного комітету Українських соціалістів-

революціонерів за кордоном» (1921).  

Тож на початку 20-х рр. ХХ ст. українське видавниче життя в столиці 

Австрії було досить насиченим, а українська громада мала змогу виявити 
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свої, достатньо протилежні, партійні зацікавлення, що нерідко приводили до 

дискусій в колі галичан та наддніпрянців (В. Липинський, М. Грушевський,      

О. Олесь, С. Вітик, К. Трильовський, Т. Прокопович, А. Горленко                 

(А. Войнаровський), П. Лисяк).  

Українські дослідники зазначають, що в діяльності УПСР відбулася 

«ідейна еволюція і організаційна перебудова» у зв’язку з розширенням 

активності поза межами України: з 1919 р. у Празі, Відні та Парижі були 

створені закордонні комітети. До тих, хто сповідував диктатуру трудових мас 

та орієнтувався на майбутню Українську радянську республіку, належали в 

еміграції М. Грушевський, М. Шаповал, Н. Григоріїв, Д. Ісаєвич, М. Чечель, 

П. Христюк, М. Шраг та їхні однодумці.  

Політичні симпатії М. Грушевського не досить виразно викладено для 

широкого загалу в Україні. Не випадково у вересні 2016 р. «Громадське 

радіо», подаючи «сім маловідомих фактів» про науковця, двічі згадало його 

партійні зацікавлення: «…3. За своїми переконаннями Грушевський тяжів до 

Партії лівих соціалістів-революціонерів. 4. Завдяки симпатіям Михайла 

Грушевського до лівих есерів…» [279].  Історик В. Дорошенко у біографічній 

довідці до «Вибраних праць» М. Грушевського так написав про видатного 

політика: «Крім наукової праці, займається й публіцистикою, друкуючи 

статті на актуальні теми української політики в редагованому ним органі 

лівого відламу Української Партії Соціялістів-Революціонерів «Борітеся — 

Поборете», підготовляючи ґрунт для повороту на Україну» [114, с. 23].  

«Справжнім ідеологічним рупором» Закордонної делегації УПСР назвав 

професор О. Богуславський вищезазначений журналчасопс у Відні під 

керівництвом М. Грушевського [20, с. 58], хоча при цьому висловив два 

протилежні погляди: саме його партійно-ідеологічна публіцистика «впливала 

на формування громадської думки тогочасного українського суспільства», а 

також (за висловом А. Жуковського) те, що ця публіцистика в еміграції 

«відрізнялася нижчим рівнем в порівнянні з іншими періодами» [20, с. 58]. 
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Віденська газета, як партійний орган, друкувала чимало матеріалів про 

ідеологічні засади УПСР, блок із іншими політичними силами, роздуми про 

майбутнє України; тут міститься хроніка, документи й матеріали (рубрика 

«Факти та документи»). Серед них «Проект програми УПСР», «ІV конгрес 

УПСР за кордоном», резолюції, звернення «Від Закордонної делегації УПСР 

до партійної організації і товаришів за кордоном» тощо. Більшість публікацій 

— це вагомі статті політичного спрямування, написані кількома авторами:                        

М. Грушевським, М. Шрагом, М. Чечелем, М. Шаповалом, П. Христюком. У 

десяти номерах уміщено відповідно 9 статей М. Грушевського, по 6 —            

М. Шрага і М. Чечеля, по 3 — М. Шаповала і П. Христюка [75, с. 68].  

Скажімо, М. Шраг опублікував статті «До ревізії нашої партійної 

програми», «Слово й діло соціалістів в національній справі», «Начерк основ і 

форм сучасних та майбутніх поєднань держав», «Відродження Закордонної 

Групи Української Комуністичної Партії»; М. Чечелю належали матеріали  

«Міжнародна спілка соціалістичних партій», «Звідомленнє з моєї мандрівки 

на Вкраїну», «Чому припинив своє істнування революційно-радянський 

бльок?», «Новочасна мудрість наукового соціалізму»; П. Христюк 

запропонував до друку «Новий курс комуністичної політики й наша партія» 

та «Українська дрібна буржуазія в українській революції». Деякі статті 

присвячені окремим політичним діячам (М. Драгоманову, В. Винниченку) і 

мають полемічний характер.  

Майже кожен випуск «Борітеся — поборете!» відкривався 

публіцистичними статтями М. Грушевського. Це такі публікації: «Українська 

партія соціалістів-революціонерів та її завдання» (із додатком «Шевченко як 

проповідник соціальної революції»),  «Між Москвою й Варшавою», «В 

першій делегації Української Партії Соціялістів-Революціонерів», «На село! 

(Чергові завдання української трудової інтелігенції)».  

Скажімо, в  статті про УПСР М. Грушевський аналізував «інтуїтивний 

хист партії» та «фізіономію будучої української республіки» (федерація 

громад і їхніх рад) у процесі «культурної й економічної творчості»; ставив 
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завдання «вивести український нарід на шлях світової соціалістичної 

революції, узброїти його потрібними для того засобами боротьби», а при 

цьому використати «скомбінований, провірений і конкретизований досвідом 

національним» світовий революційний досвід (1920. № 1. С. 5, 7, 38). Автор 

вважав, що українська інтелігенція не витримала «революційного іспиту», 

«відскочила від народу», «неукраїнські елементи не зварились в огні 

революції в одну масу» з українським народом. На думку політичного 

провідника, «пертурбації переходової доби найбільше треба будувати на 

атомах трудового життя»; тому публіцист  покладався в майбутньому на село 

й громаду. Тож для будови нової України слід «приложити свої сили, свої 

знання, свій хист, свою енергію, щоб скріпити сі кубики, з котрих зложиться 

нова будова, наповнити їх відповідним організаційним змістом, 

економічними і культурними засобами» (1920. № 4. С. 6).  

Ще дві статті М. Грушевського написані з нагоди певних духовно-

історичних дат: «Пам’яти Паризької Комуни» (1921. № 8) і «Драгоманов в 

політичному і національному розвитку українства (до 25-літніх роковин 

смерті)» (1920. № 5). Саме М. Драгоманова тут названо «справжнім 

духовним провідником України», чия діяльність стала надзвичайно 

важливим кроком «в розвою нашої політичної і національної свідомості». 

Публіцист поставив М. Драгоманова поряд із Т. Шевченком і його 

товаришами з 1846 р., наголосивши: його дух живе з нами; у цьому полягає 

«нерозривність нашого ідейного руху, його здібності до оновлення, 

перевірки й приноровлення до всіх нових змін світового життя» (1920. № 5. 

С. 15).  

Останньою публікацією М. Грушевського на сторінках газети «Борітеся 

— поборете!» став «Відкритий лист Голові Ради Народних Комісарів УСРР  

Х. Г. Раковському» (1921. № 10), де закордонний делегат УПСР прагнув 

з’ясувати можливість легалізувати становище партії в Україні, наголошуючи 

на «інтересах світового визволення праці від експльоатації капіталом» (№ 10. 
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С. 7). У цей час якраз відбувся розкол у закордонних лавах УПСР («ліві» 

пішли за М. Грушевським, «праві» опинилися в таборі М. Шаповала).  

Як наголошує О. Богуславський, український політик та його найближчі 

соратники, «зрозумівши всю безперспективність свого перебування і 

боротьби на еміграції» [20, с. 79], прийняли умови більшовицького уряду й 

повернулися в Україну як безпартійні. Так завершилася історична й 

політична сторінка в біографії М. Грушевського, що пов’язувала його з 

УПСР та її періодичними органами.  

Ще одним еміграційним «відгалуженням» партійної діяльності можна 

вважати функціонування Української консервативної (гетьманської) партії за 

кордоном, традиції якої пов’язані з діяльністю П. Скоропадського (також 

його нащадків), В. Липинського, М. Міхновського, С. Шемета, О. Шаповала, 

А. Монтрезора та ін. Консолідація прихильників монархічних сил 

відбувалася послідовно у створенні та функціонуванні таких політичних 

організацій, як Український союз хліборобів-державників (УСХД), 

заснованого у Відні 1920 р., і Союз гетьманців-державників (СГД), 

започаткованого в Берліні 1937 р. після розпуску попередньої групи. 

Ідеологічні основи «клясократії» як форми державного устрою, бажаного для 

України, поширювалися в середовищі гетьманського руху в Україні та інших 

державах: США, Канаді, Австрії, Франції, Чехо-Словаччині, Аргентині, 

Великій Британії, Німеччині. 

У різних країнах видавалися органи УСХД чи СГД, серед яких журнал 

«Хліборобська Україна» (Відень, 1920–1925), «Збірник Хліборобської 

України» (Прага, 1931–1933), «Бюлетень Гетьманської Управи» (Берлін, 

1929–1936), «Думки Гетьманця» (Брюссель, 1930) та ін. У Великій Британії 

ідеали «трудової монархії» підтримав В. Коростовець, видаючи в Лондоні 

журнал англійською мовою «The Investigator» (1932–1935). У США 

друкованими органами СГД стали «Український робітник», «Наша держава», 

«Батьківщина». Особливо активно розвивалася українська консервативна 
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преса на території Німеччини в 40-х рр. ХХ ст. («Голос державника», «Луна», 

«Ранок», «Світанок», «Український літопис» та ін.).  

Принципові позиції провідників гетьманського руху, етапи розвитку 

УСХД і СГД, а також Братства українських консерваторів-монархістів, 

гетьманців (група В. Липинського, 1930), чіткість ідеології впровадження 

конституційної монархії та монарха (гетьмана) на чолі Української держави 

та інших ідеологічних рис цього політичного спрямування вивчали 

Д.Дорошенко, І. Лисяк-Рудницький, Т. Осташко, В. Потулицький, 

Ю.Терещенко. Важливі дослідження в цій царині здійснено докторами 

історичних наук П. Гай-Нижником [55] і Д. Колісником [162], а також 

професором Н. Сидоренко [275].    

В. Липинський, один із визначних провідників українського 

державницького руху, в своїй книжці-програмі «Листи до братів-хліборобів» 

подав кілька важливих настанов: «Політика — це меч і сила продуктивна, 

матеріальна» [179, с. XIV], «… Кожному, кому дорога будучина нашої нації, 

не вільно в тій домашній війні, яка тепер на Україні розгорілась, оставатися 

нейтральним… В таких хвилинах, коли важиться доля нації, історія не 

відріжняє поміж нейтральними боягузів і політичних спекулянтів від чесних і 

щирих патріотів. Кожний із нас мусить зайняти своє місце в тих рядах, де 

його поставило життя, і мусить виконати свій обов’язок так, як йому наказує 

совість…» [179, с. 4]. 

Ці настанови певним чином виконувала й українська гетьманська преса, 

що з’явилася на території Німеччини після закінчення Другої світової війни. 

Це часопис «Луна» (Гайденау, 1946);  двотижневик, орган Української 

консервативно-державницької думки «Світанок» (Гайденау, 1948); тижневик, 

а згодом бюлетень суспільного життя української еміграції «Ранок» 

(Гайденау, 1948–1950); місячник крайової організації СГД «Український 

літопис» (Авгсбург, 1946–1954), місячник «Голос державника» (Авгсбург, 

1947), «Інформаційний бюлетень краєвої організації СГД» (Авгсбург, 1950). 

На сторінках цих видань з’являлися публікації І. Марченка, В. Євтимовича, 
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С. Ледянського, Д. Донцова, В. Андрієвського, О. Шаблі, М. Базілевського,  

П. Веселовського, О. Кохановського та ін. [див. також: 86]. 

Обговорення політичних, національно-духовних, історичних, 

еміграційних проблем розгорнулося в органі української консервативно-

політичної думки «Ранок». Редакція повела читачів шляхами історії 

українського консервативного руху, подала штрихи до життя й діяльності 

гетьмана П. Скоропадського, гетьманича Д. Скоропадського, Д. Дорошенка, 

М. Міхновського, В. Липинського (публікації «Синтеза велетів духа»             

І. Марченка, «Микола Міхновський» В. Андрієвського, «Символ нашої 

державности» С. Ледянського, «Праця для свого народу» М. Базілевського, 

«Побут його світлости» В. Євтимовича).  

Важливими були статті ідеологічного спрямування: «Уособлена ідея 

наша» С. Ледянського, «Думка — матір чину» В. Євтимовича, «Борімося за 

українську правду!» С. Сулими, «Якою повинна бути нова українська еліта?» 

О. Кохановського, «Наше сьогодні» та «Голос застереження» І. Марченка, 

«Лист до наших ідейних противників» Гетьманця, «Чужина і Батьківщина» 

Д. Скоропадського.  

В духовному аспекті значущими лишалися в еміграції постаті І. Мазепи 

й Т. Шевченка. Кобзареві присвячувався матеріал під загальною назвою 

«Шевченко і наша боротьба», де акцентувалася увага на таких розділах: від 

Хмельницького до Шевченка, від Шевченка до наших днів, доба 

більшовицької навали, Шевченко — символ нашого єднання (1949. Ч. 22). 

Народному генію присвятив свою статтю «Караюсь, мучусь, але не каюсь!» 

С. Ледянський. Один із випусків гетьманської газети «Ранок» відкривався 

закликом «Хай живе мазепинство! До 309-х роковин з дня народження 

Гетьмана України Івана Мазепи» (1948. Ч. 23). 

Серед програмних матеріалів і політичних заяв варто згадати 

«Деклярацію Союзу гетьманців-державників» у «Світанку» (1948. Ч. 3), в 

якій ішлося про створення Української Національної ради на чужині, що 

мала згуртувати різні еміграційні організації, партійних і безпартійних 
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громадян, стати в своїй діяльності «віддзеркаленням прагнень всього 

Українського Народу». Пресова служба СГД, яка підготувала цю декларацію, 

окреслила історичний шлях своєї спілки, показала участь гетьманців у 

налагодженні «безпосереднього зв’язку з діючими … визвольними силами», 

прагнення до «цілковитого об’єднання усіх діючих на чужині 

конструктивних сил»», утворення такого «всесвітнього українського 

політичного центру», який би став «надійним і найреальнішим постулатом 

для успішного і щасливого завершення боротьби за відновлення Української 

Держави» (1948. Ч. 3).  

У цьому річищі показовим є «Лист до наших ідейних противників» 

(1949. Ч. 13), в якому велася полеміка зі «псевдодемократами і всілякими 

соціалістами». Зазначаючи основні засади, що тримаються на ґрунті 

триєдності Бог, Гетьман, Україна (або інакше – Бог, Авторитет, 

Батьківщина), прихильники СГД пояснювали на історичних фактах 

суспільного розвитку необхідність сповідування саме цих принципів.  

Продовженням ідей гетьманської політики стали консервативні та 

неоконсервативні погляди, що знайшли вияв у діяльності сучасних 

політичних партій в Україні, до яких належать Демократичний Союз, 

Українська консервативна республіканська партія, Українська національна 

консервативна партія та деякі інші, що з’являлися на різних історичних 

відтинках.  

На початку ХХІ ст. традиції попередніх політичних сил були втілені у 

функціонуванні Всеукраїнської громадської організації Союз гетьманців-

державників, Української гетьманської організації, які метою своєї діяльності 

визначали «відродження в Україні консерватизму як суспільно-політичного 

духовного явища та утвердження його духовних засад» [292].  

Таким чином зберігалася певна ідеологічна спадкоємність:  

продовжували своє існування в еміграції 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 



258 
 
чужині, знайшли політичне втілення і в кількох партіях, що були створені 

або відновлені вже наприкінці 80-х рр. — на початку 90-х рр.  

Багатопартійність стала визначальною ознакою політичної системи 

України як незалежної держави. Як зазначав В. Журавський, «Україна 

пройшла шлях від директивної комуністичної ідеології, політико-державного 

моноцентризму, уособлюваного КПРС, до визнання на конституційному 

рівні свободи політичної діяльності та реальної багатопартійності, до цілком 

реального впливу партій на формування державної влади» [128, с. 3]. 

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. Не випадково активні й свідомі учасники українського руху 

опору в час демократизації суспільного життя другої половини 80-х рр.      

ХХ ст. використали історичні обставини для створення неформальних 

об’єднань, що згодом переросли в партії. В. Чорновіл, М. Горинь, С. Хмара,        

Л. Лук’яненко, З. Красівський та їхні однодумці спрямували політичний 

вектор України в річище розвінчування тоталітаризму та побудови нової 

Української держави. 

 

3.4. Нові орієнтири партійної преси в демократично орієнтованому 

українському суспільстві (1989–1990) 

Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. перебудовні процеси в СРСР починають 

набирати обертів у всіх сферах. Важливими були нові починання в економіці, 

політиці, міжнародній співпраці, європейських орієнтирах. Політика 

гласності та поступова демократизація життя впливали на оновлення 

державно-національних процесів. 

Із квітневого 1985 р. пленуму ЦК КПРС розпочалася трансформація 

радянського суспільства, оголошено курс на прискорення соціально-
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економічного розвитку країни, зокрема й активізацію «людського фактору». 

Вже наступного року  на ХХVII з’їзді КПРС М. Горбачов висунув два гасла, 

принципово важливих для подальшого розвитку: широка демократія і 

гласність. Саме ці «ключові важелі горбачовського модернізації», як 

зауважують автори колективної монографії «Український вибір: політичні 

системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку»,  стали 

невдовзі «потужним каталізатором розвитку та формування громадської 

думки», «ефективним засобом впливу (тиску) на консервативні сили»; 

«методом політичної активізації», «платформою консолідації та 

організаційного згуртування прогресивних сил суспільства» [317, с. 487].   

На цій хвилі суспільного розвитку в Україні й інших республіках 

формуються громадсько-патріотичні, незалежні профспілкові, творчо-

мистецькі, не заідеологізовані молодіжні товариства й об’єднання, серед яких 

Українська Гельсінська спілка, Товариство української мови імені Шевченка, 

солідарні профспілки України, історико-просвітнє товариство «Меморіал», 

Спілка української молоді, Всеукраїнське братство «Соборна Україна», 

літературно-мистецьке об’єднання «Відродження», екологічне громадське 

об’єднання «Зелений світ» та ін. Утворення неформальних організацій 

сприяло розбудові громадянського суспільства. Кількість таких груп, 

об’єднань, асоціацій, товариств зростала в Україні «вибухоподібно»: в червні 

1989 р. існувало понад 47 тисяч самодіяльних організацій, з яких громадсько-

політичних — 6957, культурно-історичних — 1460, екологічних — 1946, 

художньо-розважальних — 10 859, фізкультурно-оздоровчих — 6124, 

спортивно-технологічних — 4239, колекційно-збиральницьких — 685 тощо 

[317, с. 495–496]. 

У цих умовах нового значення набуває преса, яка при владі КПРС та 

системі СРСР була затиснута в суворі лещата цензури. Нова незалежна 

періодика почала конкурувати з традиційно (партійно) зорієнтованою 

пресою. В 1989–1990 рр. в Україні виникла преса політичних партій, рухів, 

самодіяльних громадських об’єднань і товариств («За незалежність», 
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«Відродження», «В сім’ї вольній, новій», «Голос громадянина»,  «Нова 

свобода», «Наша віра», «Відсіч», «Вільна земля», «Воля», «Вибір», «Дзвін», 

«За віру і волю», «Камертон», «На сполох!», «Сіяч», «Резонанс» та ін.).  

Професор В. Карпенко зазначив, що «народний рух спротиву 

тоталітарно-імперіалістичній системі», який призвів до проголошення 

незалежності України, не став породженням лише процесів «горбачовської 

перестройки»; він мав глибоке коріння — від ідей Т. Шевченка, П. Куліша,   

М. Хвильового, представників «розстріляного відродження», творчості 

літературної інтелігенції — покоління шістдесятництва. Ними були закладені 

«певні традиції і вироблені певні форми боротьби» й опору системі [149,       

с. 40]. Не випадково на чолі національно-демократичних процесів, які 

впроваджував Народний Рух України за перебудову кінця 80-х рр. ХХ ст., 

стали «колишні шістдесятники і дисиденти»: В. Чорновіл, Л. Лук’яненко,     

Б. Горинь, І. Драч та ін. 

Альтернативою пресі тоталітарного суспільства ХХ ст. мали стати нові 

засоби масової інформації – вільні, незалежні, відповідальні перед обличчям 

незаангажованої громадськості [див. також: 75]. 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.). 

У процесах національно-духовного пробудження важливе місце 

належить Народному Руху України за перебудову (НРУ або Рух), що  виник 

як «масово організована опозиційна структура» у вересні 1989 р. (І з’їзд 

НРУ), зареєстрований Радою Міністрів УРСР у 1990 р., а з 1993 р. переріс у 

політичну партію (повна назва — Українська народна партія «Рух»). Як 

зазначали дослідники політичних систем в Україні ХХ століття,  НРУ був 

«доволі повноважною політичною силою», до того ж масовою: на листопад 
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1989 р. функціонувало майже 500 осередків у всіх областях України; за 

«даними обкомів партії, загальна кількість членів Руху становила приблизно 

77 тис. осіб. За оцінками експертів ідеологічного відділу ЦК КПУ, наприкінці 

1989 р. соціальна база НРУ включала близько 12 млн осіб» [317, с. 497]. 

Історія створення та функціонування НРУ (поряд із Українською 

Гельсінською спілкою та Українською республіканською партією як 

провісників зміни політичної ієрархії, закладання основ нової незалежної 

держави) неодноразово ставала об’єктом дослідження українських науковців, 

передусім істориків (О. Бойко, О. Гарань, Г. Гончарук, В. Даниленко,           

В. Ковтун, В. Піпаш, А. Русначенко та ін.).  

До аналізу видань народної опозиції в загальному інформаційному 

просторі України зверталися В. Довгич, В.Здоровега, В. Карпенко, В. Кіпіані, 

А. Кожанов,  С. Костилєва, Є. Обертас та ін. Зокрема, в статтях А. Кожанова 

аналізується крайова преса НРУ в час боротьби за українську незалежність 

(«Вісник Руху», «Думка», «Вільне слово», «Рада», «На сполох», «Голос 

Карпат», «Чорноморія»), простежуються видавничо-поліграфічні та 

матеріально-технічні умови виходу в світ національно-демократичної преси 

[158; 159; 160]. 

Та водночас преса НРУ, як і видання інших демократичних об’єднань і 

партій, розглядалася здебільшого в джерелознавчому аспекті, з позиції 

пробудження національної самосвідомості в Україні наприкінці ХХ ст. 

Потребують детального вивчення аспекти структурно-тематичного 

насичення та загального інформаційно-комунікаційного призначення. 

Важлива джерельна інформація щодо функціонування газет 

самодіяльних громадських об’єднань і товариств, політичних партій у час 

перебудови (1989–1991) представлена як колекція «альтернативних видань» 

у газетному фонді НБУВ й подана в каталозі, що вийшов у світ у серії 

довідників (№ 41) Канадського інституту українських студій Альбертського 

університету [36]. Серед зафіксованих 302 назв періодики НРУ виступає 

засновником 56 видань, що становить 18,5 % [див.: 66, с. 113]. Із загальної 
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кількості неформальної преси найбільше було видань у Києві (170), Львові 

(41), Житомирі (13), Тернополі (10), Харкові (8), Донецьку й Запоріжжі — по 

7, в інших містах — менші показники.  

Більша частина періодики НРУ з’явилась у Києві («Вісник Руху», 

«Експрес-новини», «Рух», «Вибір», «Вільне слово», «Досвітні огні», 

«Хвиля») та Харкові («На сполох», «Вісті», «Слобідська Україна»). 

Повноцінною трибуною крайових осередків можна вважати «Думку» в 

Кіровограді, «Жорна» в Дніпропетровську, «Віче» у Львові, «Чорноморію» у 

Миколаєві, «Громаду» в Чернігові, «Галичину» в Івано-Франківську, «Голос 

Карпат» у Бориславі на Львівщині, «Пробудження» в Сумах і 

Хмельницькому, «Червону калину» в Умані на Черкащині, «Народну справу» 

в Луцьку.  

Серед більшості українськомовних видань Руху є кілька таких, що 

виходили в світ російською мовою: «Инициатива» (Шостка Сумської області, 

1989), «Прямая речь» (Запоріжжя, 1990), «Донецкий вестник» як орган 

Донецької організації «Демократичний рух» (1989). Звертаючись до читачів, 

редакція донецької газети, хоч і подавала гасло «Вся влада Радам!», 

ґрунтовно пояснювала, що «Демократичний рух» — це частина  РУХу, «наші 

ідейні установки витікають із Програми та Статуту Руху й охоплюють всі 

сфери життя суспільства…» (1989. № 1).  

Показники розповсюдження преси НРУ та інших організацій у 1989–

1991 рр. пропонує дослідник А. Кожанов, опираючись на матеріали газетного 

фонду НБУВ, каталогу відділу періодичних видань ЛННБ, Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України. Найбільше пресових 

видань НРУ, за підрахунками науковця, функціонувало в 1990 р. — 53 

часописи; за територіальним розповсюдженням першість належала Київській 

області (9 назв), далі — Полтавській (7 назв), Черкаській (6 позицій), 

Вінницькій (4 видання). Жодного реґіонального органу НРУ не видавалось у 

Донецькій області та АР Крим [159, с. 35–36], як зазначає А. Кожанов (не 

зрозуміло, чому автор пропустив «Донецкий вестник» 1989 р.). 
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Уже в 1991 р. кількісні показники такої періодики починають 

зменшуватись — лише 13 назв; преса НРУ продовжує діяльність лише в 

дев’яти областях (Київській, Житомирській, Вінницькій, Львівській, 

Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Сумській, Чернігівській). 

Необхідність суспільної перебудови, утвердження ідеалів соборництва 

та єдності нації порушували в своїх публікаціях такі часописи НРУ, як: 

«Вісник Руху» (видання Центрального проводу), «За народний парламент» 

(бюлетень Центру координації виборів при Секретаріаті Руху) і «Досвітні 

огні» (трибуна низових осередків республіки: НРУ) в Києві; «Верховинська 

ватра» у Вижниці на Буковині, «Бориспільський дзвін» («незалежна газета 

Бориспільщини, батьківщини П. П. Чубинського») на Київщині, «Вільне 

слово» (видання демократичної спілки Закарпатської організації НРУ) в 

Ужгороді; «Доля» (видання Ковельської міськрайонної організації НРУ) на 

Волині, «Віче» (газета Львівської крайової організації Народного Руху 

України за перебудову), «Рідний край» (газета Гадяцького осередку НРУ) на 

Полтавщині, «Наш рух» (видання Сєверодонецького осередку Руху) на 

Луганщині, «Чорноморія» (Рада осередків НРУ Миколаївщини), «Слобідська 

Україна» (газета Харківської крайової організації НРУ) та ін. 

Слід звернути увагу на визначальні положення статуту й програми 

діяльності Народного Руху України як масової політичної партії, що виникла 

і діяла «з народної ініціативи за оновлення суспільства, державну 

незалежність України, розбудову національної демократичної держави» [243, 

с. 561]. Хоча НРУ як партія був зареєстрований 1 лютого 1993 р., але й до 

того моменту ця впливова політична сила в Україні дотримувалась тих 

національно-державницьких принципів, що були зафіксовані пізніше в 

документах Руху як політичної партії. 

 Зокрема в преамбулі до «Програми» записані перші історичні кроки 

організації: «Як вияв незламності духу української нації, незнищенності її 

національної й громадянської гідності, наприкінці 80-х років зародилася 

перша у новітній українській історії масова громадсько-політична організація 
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національно-демократичного спрямування — Народний Рух України. 

Супроти комуністичної тоталітарної системи вперше постала  організована 

політична сила, об’єднана спільною метою і спільними завданнями» [243,     

с. 561]. 

Більшість періодичних видань висвітлювала поточну діяльність НРУ, 

друкувала інформацію про мітинги, збори, конференції; подавала декларації, 

заяви, відозви, резолюції крайових осередків. Скажімо, в серпневому номері 

«Буковинського вісника» надруковано відозву обласної ради НРУ від 27 

липня 1989 р., коли представники неформальних організацій, творчих спілок 

та груп сприяння перебудові створили координаційну раду в Чернівцях. 

Підкреслювалися основні завдання Руху: надання українській мові статусу 

державної, відродження творчих сил українського народу та інших націй, 

вільний розвиток усіх без винятку культур. 

Чимало публікацій на сторінках періодики Руху присвячувалися 

історичним подіям (українська символіка, відродження духовних традицій  

Тараса Шевченка, конституція УНР, Український легіон у 1914 р., козацькі 

могили, минуле Буковини, студентські братства тощо). В київському 

інформаційному бюлетені «Видноколо» надруковано такі історично значимі 

матеріали, як «Слово до українських націоналістів-революціонерів» (1918)   

С. Бандери та нарис «Так боролись і вмирали мої земляки» Анни Плечій 

(1990. № 2). 

Змістовно висвітлювалися й питання політично-державного вибору, в 

цьому контексті друкувалися роз’яснювальні та дискусійні статті, 

кореспонденції, памфлети, серед яких: «Рух і вибори»  та «Чи за соціалізм ми 

— прихильники Руху» О. Панчука (Буковинське віче. 1989. № 1); «Що 

робити? Шукаймо відповіді у програмі», «З перших рук: спрага за чесним 

словом» і «Законотворчість залізної Валентини» Ю. Луканова (Вісник Руху. 

1989. № 10); «НРУ: проблеми становлення» й «Увага: неосталінізм!»            

М. Косіва, «Чи служить культура народові?» Л. Сеника, «Демократичні 

вибори — шлях до суверенності України» (Віче. 1989. № 1, 5); «Хто живе 
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поза часом, або Якої України хочеться писарчукам?» І. Нірмана (Погляд. 

1990. №1). Рухівська преса неодноразово порушувала сутнісні питання 

духовних джерел відродження, морального фундаменту нації, розбудови 

демократичної держави, патріотичної налаштованості, закріплення 

культурно-історичних набутків, високого рівня свободи слова [див.: 66; 69; 

78]. 

Виступаючи на ІІ Всеукраїнських зборах Народного Руху України, 

філософ-публіцист Є. Сверстюк звертався до проблем моральності й 

духовності, формування «позитивних християнських емоцій», єднання 

навколо «високих безкорисливих принципів» [270, с. 51]. Саме ці засади 

визначали орієнтири діяльності Руху, виступали головними дороговказами у 

відстоюванні програмових засад та боротьбі за нову, незалежну й 

демократичну державу. 

Водночас Є. Сверстюк замислювався над питанням «народження 

української інтелігенції», яка б «відзначалася критичним мисленням і 

сміливістю у викритті комуністичного ладу», коли б «людину великої 

витривалості (як це було в попередні часи. – В. Г.) замінила людина великої 

віри», бо тут «замало самої заміни гасел і прапорів», «мусить виробитися 

новий тип людини, готовий робити справу з внутрішньої потреби, робити її 

добре, з гідністю й відповідальністю» [271, с. 209]. 

Цю ж ідею духовної наснаженості й національної самореалізації нової 

людини продовжив письменник І. Дзюба. Зокрема в статті «Духовні 

спустошення і трансформації в українському суспільстві ХХ ст.», вміщеній в  

загальнодержавній газеті «Голос України», літератор і громадський діяч  

констатував «довготривале спотворення духовності», існування атмосфери 

«боротьби з українською інтелігенцією» під «потужним ідеологічним 

прикриттям». Тож стояло завдання «формування нового типу інтелігента», 

«не підключеного» до «струмів офіційної політики» [108, с. 91]. 

Образно й гостро викладено ідеологічні вимоги Руху в публіцистичній  

статті «Годі! Відкритий лист громадянину Дикусарову» на шпальтах газети 
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Подільської крайової організації НРУ «Пробудження» (Хмельницький). 

Автор писав: «Ми діти свого часу, отої немилосердної епохи, яка виховувала 

з нас яничарів та безбатченків, але ми є також синами Шевченка й Франка, 

Сірка та Боженка, Вересая і Плужника, і саме це рятувало наш народ за будь-

яких часів. Тож і об’єднує нас нині не приписувана нам державними 

борзописцями спрага влади, а біль за долю України; не прагнення жити 

легко, а невідступна потреба жити вільно» (1989. № 1). 

Невипадково в програмних засадах НРУ, зокрема його ідеологічних 

напрямках діяльності, визначено базові цінності: українська національна 

держава та весь український народ [317, с. 562]. Питання державного 

будівництва також передбачали створення структурованого громадянського 

суспільства, появу економічно незалежного громадянина, духовне 

відродження української нації, всебічний розвиток української мови й 

культури, відновлення історичної пам’яті, пробудження національної 

свідомості тощо. Ці та інші тематичні орієнтири стали основою змістового 

наповнення рухівської періодики  у 1989–1990 рр., у перше десятиліття після 

здобуття Україною незалежності.    

На сторінках «Буковинського вісника» (видання НРУ за перебудову, 

Чернівці, 1989) досить чітко виявляються ті завдання, що стали для Руху 

програмними. Редакція повторила мету організації: відродження творчих сил 

українського народу та інших націй, надання українській мові статусу 

державної, вільний розвиток всіх без винятку культур (№ 1).  

Невипадково  редакційний комітет повідомляв про факти несприйняття 

НРУ (обласні газети «наглухо зачинили двері перед матеріалами про НРУ за 

перебудову, примусивши заснувати власне, незалежне видання», випущене 

за кошти активістів НРУ) та відповідальність нової преси перед читачами: 

подавати «неприкрашену правду», писати про ті «сторони суспільного життя, 

які досі ігнорувала влада» (№ 1). «Калейдоскоп подій», зафіксований в 

матеріалах буковинської газети, був різноманітним: мітинги й конференції в 

краї, декларації та резолюції регіональних організацій, листи й дописи 
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небайдужих читачів, повернення до історичних витоків, з’ясування 

політичних аспектів («Чи за соціалізм ми — прихильники руху?»), 

підготовка до виборів, комунікація гаслами («В єднанні — наша сила!», 

«Слава Україні!», «Борітеся — поборете!»). 

Необхідність непохитно відстоювати свої позиції, відповідальність за 

долю українського народу, готовність служити ідеалам державності 

висловлені й у багатьох гаслах-символах, які обирали редакції незалежних 

часописів. Це не тільки поетичні образи, а й життєві афоризми, що ставали 

політичними провідниками українського народу в час революцій, державно-

політичних зламів, воєнних випробувань.  

Серед них такі гасла: «Мати в нас одна — благословенна Україна» 

(видання Чорнухинської районної організації НРУ «Слово і честь»), «Велика 

хвиля настала!» (київський бюлетень осередків РУХу «Хвиля»), «Не вмирає 

душа наша…» (видання Уманської організації РУХу «Червона калина»), «За 

нашу і вашу свободу!» (видання Хмельницької крайової організації НРУ), 

«Україні — незалежність!» (видання Бердянської міської організації НРУ 

«Рух»), «Одно слово правды весь мир перетянет» (вісник Запорізької 

крайової організації Руху «Прямая речь»). 

Намагаючись у слові та дії прискорити відродження вільної України, 

редколегії багатьох періодичних видань НРУ зверталися до цитування 

відомих українських письменників, зокрема Т. Шевченка, І. Франка,              

П.  Куліша, Лесі Українки. Їхні влучні вислови редакції кількох видань Руху 

обрали як настанову. Найчастіше зверталися до мудрості Кобзаря:               

«Т. Шевченко: За честь, славу, за братство, за волю Вкраїни» («Рідний край» 

у Гадячі), «Т. Шевченко: В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля…» (вісник 

Звенигородської районної організації РУХу «Тарасове поле»), «Т. Шевченко: 

Не вмирає душа наша, не вмирає воля» (видання Вишнівської організації 

Руху «Прозріння»), «Розкуйтеся, братайтеся!» («Жорна» в 

Дніпропетровську), «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте…» (видання 

Харківської крайової організації НРУ «На сполох!»). 
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Не менш популярною була й творчість Лесі Українки, тому гаслами 

деяких періодичних видань обрано поетичні настанови письменниці: «Леся 

Українка: Сором хилитися, долі коритися, час твій прийшов з долею битися» 

(газета осередку НРУ в Шепетівці «Прозріння»), «За правду, браття, 

єднаймось щиро!» («Доля» в Ковелі на Волині), «Вставай, хто живий, в кого 

думка повстала!» («Досвітні огні» в Києві, «Дзвін» у Монастирищі на 

Черкащині), «Слово, моя ти єдиная зброє!» («Гомін» у Полтаві). 

Ідейною платформою для кількох часописів НРУ стали слова П. Куліша  

— «Слово поверне нам силу давнезну і волю» («Клич Наддніпрянщини» в 

Черкасах) і М. Рильського — «Прислухайтесь… Народ говорить…» («Гомін 

Надросся» у Білій Церкві). 

Нерідко зі шпальт преси Руху лунали переконання (за Т. Шевченком): 

«Борітеся — поборете!» («Народна справа» в Луцьку, «Рух» і «Народна 

газета» в Києві, «Пробудження» в Сумах, «Рада» в Рівному, «Народний 

вісник Бериславщини», «Галичина» в Івано-Франківську, «Віче» у Львові, 

«Голос Мараморщини» в Рахові на Закарпатті), а також «Борітеся — 

поборете, вам Бог помагає!» (вісник Хустської територіальної організації 

НРУ «Нова свобода»), «Свобода, справедливість, солідарність!» («Голос 

Карпат» у Бериславі на Львівщині). «В єдності — наша сила!» («Гомін» у 

Збаражі на Тернопільщині, «Погляд» у Полонному на Хмельниччині).  

У багатьох назвах демократичної періодики 1989–1990 рр.  ключовими 

стали поняття: воля, вільний / вільна (використано в 10 назвах), голос (у 7 

назвах), народний / народна (6 разів); січ, поклик, час, дзвін (по 5 разів); новий 

/ нова, відродження, гомін, рух, шлях, демократичний (по тричі) і т. д. [66,     

с. 117]. Серед заголовків неформальної преси зазначеного часу трапляються і 

такі, що вже існували в історії української журналістики, а на новому етапі 

продовжили традиції демократичної преси («Громада», «Воля», «Земля і 

воля», «Тризуб» тощо). 

У час активізації народної думки і прагнень до істинної свободи 

особливого значення набувало правдиве слово й вільна преса як справжня 
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трибуна громадської думки. Так, у виданні Харківської організації НРУ було 

опубліковано оригінальний малюнок — тризуб, що складався з написів: 

«Преса — вільна думка», «Вільна преса обстоює вашу мету», «Вільна преса 

прочищає мізки», «Щоб знати правду — читайте вільну пресу», «Вільна 

преса — це човен в океані брехні», «Вільна преса — це справжній плюралізм 

думок неформалів нашого міста», «Вільна преса залежить лише від ваших 

думок і вашого життя!» (1989. № 1). 

Якраз у публіцистиці цього періоду, як наголошує доктор наук із 

соціальних комунікацій Л. Василик, відбувається «розширення 

концептуальних конотацій свободи: акцентується не лише на свободі нації, а 

й на свободі думки, совісті, душі, свободі як філософському абсолюті й 

гармонії буття… У переломні 1980–90-ті особливо актуалізується концепт 

свободи національної, що пов’язано зі становленням України як суверенної 

держави» [32, с. 244]. Концептуальна парадигма свободи людини й свободи 

держави (вільної та незалежної України) набуває в цей час масштабного 

значення, що відображається на сторінках неформальної преси, зокрема й 

газет НРУ.   

Нова преса кінця 80-х рр. потрапила в непросту ситуацію боротьби з 

непорушними ідеологічними «законами» тоталітарного суспільства та 

відстоювання демократичного права на правдиву інформацію й свободу 

слова. Як наголошували автори колективної монографії «Журналістика в 

умовах гласності» (Київ, 1991), саме рухівська преса викликала чимало 

критики й нападок із боку офіційних радянських ЗМІ; натомість здобувала 

підтримку в більш  поступових виданнях (газета «Літературна Україна», 

огляди в літературно-художніх журналах) [207].  

Так, газета груп Народного руху України «Вільне слово» (попередня 

назва — «Вісник Руху») подавала чимало матеріалів, що стосувалися 

істинних вимог цього політичного об’єднання: це й «Звернення до народу» 

(спростування наклепів на Рух, підтвердження принципів: «Рух — надія, Рух 

— єднання народу!»), і заява від оргкомітету по проведенню установчого 



270 
 
з’їзду НРУ (виступи І. Драча, Д. Павличка, В. Яворівського В. Дончика), 

матеріали з установчої конференції Київської регіональної організації 

(червень – липень 1989 р.), і стаття «Рух і партія»  С. Одарича (1989. № 5). 

Скажімо, наголошено на такому історичному факті: установча конференція 

Київської регіональної організації НРУ зібрала 442 делегатів від 200 

осередків Києва й області, засідання тривали 10 годин. Доповіді  І. Драча,     

В. Яворівського, Д. Павличка, В. Чорновола, П. Кислого, Ф. Москаленка 

друкував «Вісник Руху» (1989. № 2, 3), передруковували крайові часописи.  

Газета повідомляла про демократичні перетворення, робила огляди 

незалежної преси в Україні («Голос Карпат», «Дзвін», «На сполох», «Думка», 

«Віче», «Поступ») та інших республіках («Тартусский курьер» в Естонії, 

«Хроника» в Москві, часописі українського молодіжного клубу «Трибуна» в 

Ризі, «Свободное слово» в Іркутську). Інші оглядові матеріали подано під 

загальним заголовком «Народний Рух — надія України» (1989. № 4).  

Редакційна колегія «Вісника Руху» та учасники-організатори видання 

постійно змінювались. Так, спочатку зазначено, що над випуском працювали 

К. Зеленська, О. Мосіюк, Г. Антонюк (№ 1); наприкінці надруковано, що до 

редакційної групи входять кілька неформальних організацій: НРУ, 

«Меморіал», «Зелений світ», об’єднання «Виборець» та інші товариства      

(№ 5);  редактором № 6 була лише К. Зеленська.  

«Трибуна низових  осередків Київщини» під назвою «Досвітні огні» 

надрукувала поезії Лесі України та О. Палійчука; передові статті «Головна 

магістраль Закону»,  «Про національну символіку», «Через терни до зірок 

(наша панорама)»; кореспонденції «Роздуми над двома публікаціями в 

“Радянській Україні”» О. Коновалова (Українська Гельсінська спілка), 

«Наукові варіації на тему українського тризуба» В. Барладяну; портрети 

трьох українських в’язнів сумління «Героям слава: на вівтарі свободи           

(В. Стус, В. Литвин, О. Тихий)»; «діалог із читачем», гумореску «Матріархат 

наступає» П. Новосада, карикатуру тощо (1989. № 1–4).    
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Газета Кіровоградської координаційної ради НРУ «Думка» (1989, № 1–

5; редактор — В. Кобзар) подала програму Руху, матеріали установчих з’їздів 

цієї організації, кілька статей та оглядів про перебудову й завдання 

демократичних об’єднань (Маніфест Блоку демократичних організацій 

України, проект програми Руху Олександрійщини, «Так було завжди 

(місцева преса про Рух)» В. Бондаря, «Ясні зорі і темна ніч (дещо з нашої 

пошти)», «Шукати істину разом», «На шляху становлення», «Хто гальмує 

перебудову?», «На зборах у філармонії», «Знай наших! або масштабна робота 

на місцях», «Рух: “за” і “проти”», «Незалежно від партійності…», «Календар 

утисків української мови», а також матеріал «”Народний фронт” – 

“Меморіал” – “Народний Рух”», написаний в оригінальному жанрі 

«фейлетонного міні-детектива» (1989. № 1).    

«Проблеми становлення», як охарактеризував перші кроки перебудови 

та гласності львів’янин М. Косів, виявилися складними і для діячів Руху 

(переслідування активістів, шпигунство й чутки, судові процеси) та 

прийняття установчо-організаційних документів. У газеті «Віче» (Львів, 

1989) відображено прагнення засновників НРУ до утвердження ідей правди, 

соціальної і національної справедливості. В редакційній статті «Вічевий 

дзвін» наголошено: «Ми за консолідацію усіх здорових сил у суспільстві, за 

єдність представників різних націй, об’єднаних на ґрунті ідей Перебудови» 

(1989. № 1).  

Часопис порушував неоднозначні питання, намагаючись знайти 

конкретні відповіді: «Чи служить культура народові?» та «Праця єдина з 

неволі нас вирве» Л. Сеника, «Що робити?» О. Стецишина, «Невігластво чи 

містифікація?» І. Паславського, «Кілька думок на початку дороги» О. Кузана, 

«Проблеми Руху — проблеми України» О. Влоха.  Скажімо, зважуючи 

«злети і падіння» номенклатури, враховуючи хід подій, що ставив перед НРУ 

головну мету — створення самостійної держави, Л. Сеник вважав за 

необхідне «відродити власний національний дух», «збудувати нову державу 

на ґрунті, очищеному від комуністичного болота, трагічної соціальної і 
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національної несправедливості, геноциду, спрямованого проти української 

нації» (1989. № 20).  

Перехід від соціалізму до демократії був складним. Аргументувати 

переваги незалежної держави доводилося в протистоянні ідей, нерозумінні 

політичних істин, недовірі до нових альтернативних варіантів суспільного 

будівництва. Незалежна преса 1989–1990 рр. намагалася показати інші 

шляхи, опозиційні комуністичним міфам: «Відродитись чи заснути в 

адміністративному болоті?», «Проти якої чуми нам треба боротись? 

(відповідь наклепникам)» А. Григоровича, «Чому вони захищають Леніна?» 

А. Москаленка, «Якою бути церкві?» В. Гриня (видання Лубенської 

організації «Поклик», 1990); «Чи потрібні Україні партії?» В. Володимиренка 

(вісник Івано-Франківської міської організації НРУ «Поклик, 1990); «Чому 

ми виходимо з КПРС?», «Хто живе поза часом, або якої України хочеться 

Писарчукам?» І. Нірмена (газета Полонської районної організації Руху 

«Погляд», 1989).   

У низці видань Руху (інформаційний бюлетень Секретаріату Руху 

«Вісник Руху», інформаційний бюлетень відділу агітації та громадських 

заходів НРУ «Видноколо», видання відділення НРУ за перебудову в 

Київському університеті «Вибір», видання інформаційного центру Руху 

«Огляд подій», часопис Агентства Рухінформ «Оглядач») на почесному місці 

завжди були публікації ініціаторів демократичної перебудови України:          

В. Чорновола, М. Гориня, Л. Лук’яненка, В. Яворівського, М. Кагарлицького, 

Д. Павличка, І. Драча. Редакторами цієї преси (редколегії змінювалися, імена 

не завжди зазначалися) в різний час були: Л. Дмитренко, А. Сіренко,               

І. Кушко, М. Горбань, Ю. Луканов, К. Зеленська  та ін.   

Отже, два роки (1989–1990) були найбільш вагомими для розвитку 

демократично орієнтованої, зокрема й рухівської преси, що з’являлась 

найчастіше раз у місяць, мала нетривале життя й не завжди якісну 

поліграфічну базу; виникала, як правило, на кошти активістів. Але десятки 

пресових видань (експрес-випусків, інформаційних бюлетенів, часописів  
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крайових і реґіональних організацій, молодіжних осередків, партійних газет) 

розповсюджувались у різних куточках України, сповідуючи ідеали 

незалежної України. 

Саме в 1989–1990 рр. на політичну арену вийшли 17 партій і рухів, серед 

яких Народний рух України за перебудову (РУХ), Українська 

республіканська партія, Селянська демократична партія, Ліберальна партія 

України, Українська народно-демократична партія та ін.  

Хоча першість за кількістю видань у 1989–1990 рр. належить Рухові (80 

газет), але помітну роль у пробудженні демократичних настроїв відіграли й 

інші партії. Скажімо, Українська республіканська партія мала 19 газет, серед 

яких «Відродження» (Згурівка, 1990), «Воля» (Кіцмань, 1990), «Ломикамінь» 

(Кременчук, 1990), «Соборність» (Борислав, 1990), «Тризуб» (Умань, 1990) 

та ін. Поетичні заповіти Т. Шевченка, Лесі Українки, П. Куліша, І. Франка 

значною мірою визначали проблемно-тематичне наповнення газет інших 

політичних організацій цього часу: Української Гельсінської спілки («УГС 

Південь», «Вісті», «Львівські новини, «На руїні»), Селянської демократичної 

партії («Вільна земля», «Вільне слово»), Української народно-демократичної 

партії («Самостійна Україна», «Незалежність», «Прикордонні вісті») та ін. 

Так, Українська народно-демократична партія звернулася до своєї 

аудиторії зі сторінок таких видань, як «Самостійна Україна» (Рівне, 1990), 

«Прикордонні вісті» (Харків, 1990), «Незалежність» (Київ, 1989–1990). 

Українська християнсько-демократична партія започаткувала два видання – 

«Воскресіння» (Івано-Франківськ, 1989) і «За віру і волю» (Івано-Франківськ, 

1990). Українська національна партія стала ініціатором двох газет у 1990 р. – 

«Вісті» (Черкаси) та «Вісник Української національної партії» (Львів).  

По одному виданню в цей короткий період мали: Українська 

демократична партія («Громада»), Ліберально-демократична партія України 

(«Либерал / Ліберал»), Партія конституційних демократів («Февраль»). Слід 

зазначити, що на Кримському півострові в цей час зосередили свою 

діяльність дві партії: КПУ та СДПУ. Серед 10 нових (альтернативних до 
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офіційних) періодичних видань КПУ значна частина була сформована в 

Криму та на сході України; зокрема, шість у Севастополі та Сімферополі, ще 

три у Ворошиловграді (нині Луганськ), Сєверодонецьку й Маріуполі, що 

складає загалом 90 % («Вестник», «Районный вестник», «Вестник 

Гагаринского райкома КПУ», «Вестник Киевского райкома КПУ», а також 

«Артемовец», «Позиция», «Товариш»).  З трьох газет СДПУ дві з’явились у 

Ялті («Призыв» та «Форум», що складають приблизно 67 %), одна у Львові 

(«Реформа»).  

Деякі політичні партії та рухи об’єднали свої зусилля для отримання 

якіснішого інформаційного продукту. Наприклад, НРУ та ДПУ видавали 

газету «Воля» (Теребовляна Тернопільщині, 1990), УРП і  Рух — «Вітер 

надії» (Горохів на Волині, 1990). Наприклад, перші числа газети «Воля» 

вийшли під проводом ДПУ, в липні 1990 р. дві організації згуртували свої 

сили для творчої діяльності (редактор — Г. Кушнерик, наклад видання —        

5 тисяч примірників). У редакційній статті «До наших читачів» висвітлено 

основні символи, мету й завдання газети в річищі політично-партійної 

консолідації: «найвищим символом часопису є український національний 

тризуб, витіювате сплетіння чотирьох літер якого утворює заповітне слово 

«Воля», що й визначило назву газети»; «найвища мета часопису — 

консолідація усіх демократичних сил для спільної боротьби за вільну, 

незалежну, соборну державу. Його покликання — виховувати в людей 

почуття високої національної самодостатності, глибокого патріотизму, 

духовної моралі; будити сплячих і допомагати тим, що піднімаються з колін, 

позбуватися страху і глупої покори, прищеплених злим духом останньої 

імперії»; «не замикатися в рамках однієї догми чи ідеології. Давати 

можливість будь-якій партії, конфесії, усім формальним і неформальним 

об’єднанням висловити свою думку» (1990. № 1).   

За кількісним співвідношенням видань політичних партій у 1989–1990 

рр. на першому місці НРУ (61 % газет), далі УРП — 14 %, КПУ — 8 %, інші 
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14 партій — 17 %. За роками створення нової партійної періодики перевага 

надавалася 1990 р., коли у світ вийшло 92 видання (у 1989 р. — лише 38). 

Цей час «духовного очищення» відомий український письменник Олесь 

Гончар влучно охарактеризував, виступаючи на І конгресі Міжнародної 

асоціації україністів 27 серпня 1990 р. Він писав: «Після всіх пережитих 

жахіть, як не назвати дивом ХХ віку оце українське, майже несподіване 

відродження, коли нація, на котрій уже дехто ладен був поставити хрест, усе 

ж віднаходить у собі сили пробудитись, постати до життя, явити світові 

феномен своєї незнищенності» [92, с. 66]. 

Отже, українська преса, яку ініціювали й видавали «на хвилі перебудови 

й гласності» представники національно-політичних і творчих об’єднань, 

переросла в пресу політичну, а згодом і партійну. Невипадково 

Демократичний блок Івано-Франківської міської організації НРУ звернувся 

до виборців зі словами перестороги: «Пам’ятайте, що на кожного з нас 

дивляться мільйони людей минулого, які загинули від ненависної 

людожерської Системи заради Правди і Справедливості, Волі й Соборності 

нашої Вітчизни. Пам’ятайте, що на кожного з нас дивляться мільярди людей 

сьогодення і знають — якщо перебудова переможе в Україні, то це приведе 

до загибелі кривавого архіпелагу. Пам’ятайте, що на кожного з нас дивляться 

мільярди людей майбутнього. Ми віддаємо свій виборчий голос за тих, хто 

буде вирішувати їхню долю…» (1990. № 1).  

Тож у 1990 р. досить широку мережу партійних видань мали НРУ, УРП, 

КПУ, охоплюючи інформаційними повідомленнями практично всі куточки 

України, формуючи свою соціальнокомунікаційну структуру й ґрунт для 

подальшої освідомлюючої роботи. Часткові кроки в цьому напряму були 

здійснені, крім уже згаданих партій та організацій і їхніх друкованих органів, 

незначними партійними осередками: Українською народно-демократичною 

партією, Демократичною робітничою (марксистською) партією, Аграрно-

комуністичним революційним союзом, Партією конституційних демократів, 

соціал-конструктивістами, анархістами та ін. 
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Розпочаті неформальною пресою України в період перебудови й 

гласносні пошуки шляхів і засобів будівництва суверенної держави й 

утвердження цінності людини втілювалися в письменницькій публіцистиці, 

яка все частіше зверталася до духовності, акцентуючи увагу на таких 

образно-філософських поняттях, як «космос наших душ», «духовна булава», 

«храм світла». 

 

Висновки до розділу 3 

Для типу видань, що представляють українську партійну пресу, 

починаючи з 1919 р., включно з періодичними виданнями УСДРП, УПСР, 

УКП, УНП, Партії революційного комунізму, ЄКП «По’алей-Ціон», чеськими 

та польськими соціалістичними й комуністичними партіями на території 

Радянської України, а також неоднорідної за партійним спрямуванням преси 

Галичини, Буковини, Прикарпаття, Закарпаття 20-30-х рр. ХХ ст.,   

проаналізовано ключові характеристики структурного та змістового 

наповнення. У першу чергу це рубрики («З життя партії», «Партійне життя», 

«Хроніка», «Останні вісті», «Робітниче життя», «Професійне життя», «Листи 

в редакцію» та ін.), жанри (передові статті, звіти, хроніка, дискусії, критичні 

публікації (серед яких фейлетони), бібліографія, нерідко – художні твори, 

некрологи, оголошення (оповістки). Змістове наповнення визначається 

насамперед партійною тематикою, пропагандистськими матеріалами, 

агітаційними публікаціями напередодні виборів. Друкуються роз’яснювальні 

матеріали, хроніка та звіти з партійної діяльності. 

Простежуючи процеси розмежування і розколів («крила», групи, 

фракції) таких партій, як УСДРП, УПСР, УКП, а також політичне об’єднання  

(боротьбистів двох партій) і злиття (підпорядкування КП(б)У), звернено 

увагу на створення і функціонування їхніх видань. У пресі УПСР активними 

авторами партійної періодики були: Д. Ісаєвич, М. Шаповал, І. Маєвський, 

Ол. Севрюк, Г. Михайличенко, М. Шраг, П. Христюк. На сторінках газети 

«Боротьба» друкуються художні твори В. Чумака, Г. Косинки, М. Лебединця, 
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В. Загула. По кілька матеріалів для газети «Трудова громада» написали        

Н. Григоріїв, А. Животко, А. Степаненко, С. Чарнецький; на сторінках 

«Трудовой мысли» присутні публікації Г. Михайличенка,  А. Топольського, 

А. Залужного.  

Політичні принципи УКП (та відгалуження боротьбистів) полягали в 

назріванні й підтриманні «третьої хвилі соціальної революції», підкресленні 

ролі України в перемозі «всесвітньої революції». Редакції партійних газет 

аналізували «помилки історії», перекладаючи їх виключно на партію 

комуністів-більшовиків як «партію державну, домінуючу й керуючу», що 

мала слабкі зв’язки з українським пролетаріатом. Основна мета, висловлена 

на шпальтах газет УКП – об’єднати всі комуністичні сили на Україні в 

одному комуністичному штабі — єдиній комуністичній партії».  

Продовжувачами традицій українських партій «не більшовицького 

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 й функціонування 

українських партій на батьківщині чи за її межами теж потребує 

перспективного дослідницького опрацювання. 

Бітьшість партійних газет, що підповідали пропагандистським потребам 

політичних партій Галичини, Закарпаття й Буковини в 20–30-х рр. ХХ ст.,  

відстоювали соціалістичні ідеали. Низка партійних періодичних видань, 

призначених для населення різних частин Західної України, видавалася на 

території Наддніпрянщин: газета Комуністичної партії Західної України 

«Галицький комуніст»,  видання Української комуністичної партії 

(боротьбистів) Наддністрянщини (Галицької, Буковинської й Угорської 

України) – «Наддністрянський комуніст», орган Українських соціал-

демократів Галичини й Буковини «Боротьба», орган партійного комітету 



278 
 
УКП Прикарпаття «Комуніст Прикарпаття». 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, серед яких соціал-демократичні часописи «Воля народа», «Нове 

життя», газети Української народної партії – «Народ», «Рідний край» та ін.  

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 1919–1920 рр. набула масового поширення преса КП(б)У. Газети з 

однотипними назвами «Коммунар», «Більшовик», «Знамя коммунара» 

видавалися на всій території радянської України. Редакторами й активними 
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публіцистами «ленінської гвардії» були В. Алгасов, А. Бубнов, О. Коллонтай, 

С. Гопнер, Д. Мануїльський, М. Равич-Черкаський, К. Самойлова,                 

Є. Касяненко (Ларик).   

Наприкінці ХХ ст., у час перебудови та гласності, з’являються нові 

демократично орієнтовані об’єднання та рухи, що сприяли подальшому 

формуванню поліпартійної системи, її розвитку в незалежній Українській 

державі та функціонування партійної преси нового типу. Саме в 1989–1990 

рр. на політичну арену вийшли 17 партій і рухів, серед яких Народний рух 

України за перебудову (РУХ), Українська республіканська партія, Селянська 

демократична партія, Ліберальна партія України, Українська народно-

демократична партія та ін. (додаток В). 

У цей час зазначена партійна преса почала видаватись у 68 населених 

пунктах України. На умовній географічній карті пресовидавничої діяльності 

нових партій представлено всі області, крім Житомирської. Найбільшу 

популярність мали видання НРУ, що становили 61 % від усіх партійних 

видань. Найактивніше Рух працював у Києві та області, де впродовж двох 

років у світ вийшло 18 газет, бюлетенів, дайджестів. Загалом у Києві та 

області в 1989–1990 рр. було видано 33 часописи політичних партій і рухів (у 

Києві 28 та 5 в області — Бориспіль, Біла Церква, Вишневе, Вишгород, 

Згурівка), 11 періодичних видань зафіксовано на Львівщині (6 у Львові та 5 в 

області — Борислав, Дрогобич, Городок, Трускавець), 8 видань у Черкаській 

області (2 у Черкасах і 6 в інших населених пунктах — Звенигородка, 

Золотоноша, Канів, Монастирище, Сміла, Умань).  

Не залишилися без демократичної періодики Луганська, Донецька, 

Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська  та інші області України. Лише в 

обласних центрах з’явилася партійна преса зазначеного періоду: у Миколаєві 

(2), Одесі (1), Рівному (4), Харкові (6), Чернігові (2). Ця преса стала 

поштовхом до створення нових незаангажованих періодичних видань, 

спрямованих на побудову незалежної і суверенної Української держави. 
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РОЗДІЛ 4 

ГЕНЕЗА ПАРТІЙНИХ МЕДІА ПЕРІОДУ 

УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991–2017) 

 

4.1. Система партійної преси «нового покоління»  

Проголошення незалежності України (ухвала Верховною Радою 

Української РСР Акта проголошення незалежності України, результати 

Всенародного референдуму 1 грудня 1991 р.), визнання держави світовим 

співтовариством, демократизація всіх сфер суспільного життя поклали 

початок новому етапу розвитку мас-медійної діяльності в нашій країні.  

Перебудовні процеси кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст., зокрема 

прагнення модернізувати суспільство, реформувати соціально-економічні 

структури, породили «гласність» як відкритий рух до свободи слова, який 

уже не міг стримати номенклатурний партійно-державний апарат.  

Саме на цьому етапі починає відроджуватися багатопартійність, 

відповідно виникають нові партійні газети, вісники, бюлетені, дайджести. 

Слід зазначити, що на відміну від попередніх періодів, коли в підзаголовку 

видань зазначалось: «орган» певної партії (наприклад: «орган Руської 

соціально-демократичної партії», «орган Союзу південних комітетів та 

організацій РСДРП», «орган Центрального комітету Єврейської 

соціалістичної робітничої партії» і т.д.) або «офіційний / центральний орган» 

(«центральний орган міжнародної соціалістичної партії Подкарпатської 

Руси», «офіціальний орган Республіканской земледельческой партіи в 

Подкарпатской Руси» тощо), з відродженням суверенної України партійна 

періодика найчастіше була маркована як: «газета / часопис / видання» 

(«газета Прогресивної соціалістичної партії України», «газета молодих 

комуністів», «часопис обласної організації КУН», «газета обласної Аграрної 

партії України», «видання Республіканської християнської партії» і т.д.).  
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Зрідка трапляються: органи («орган Євпаторійського міськкому 

Кримської республіканської організації КПУ), найчастіше це була преса 

КПУ; бюлетені («бюлетень Енергодарської територіальної організації 

НРУ»); вісники («Вісник Радикальної партії», «інформаційний вісник»). 

У процесі формування партійної періодики України з 1991 р. 

здебільшого виходили в світ газети, а не журнали.  

Їхню періодичність простежити досить складно: часто ця інформація не 

зазначалась у вихідних даних, а наявні розрізнені номери в газетному відділі 

НБУВ не дають змоги визначити регулярність появи в світ того чи іншого 

видання.  

Хоча серед партійної преси найчастіше зазначено: тижневики 

(«Клеванський тракт: тижневик Клеванщини й Рівненського району», 

«Компас: щотижневик додаток…», «Рабочий класс: еженедельная газета 

Всеукраинского союза робочих», «Народна: 1 раз в тиждень», «Нація і 

держава: виходить раз на тиждень»); інколи – 2 рази на тиждень («Трудова 

Полтавщина: газета захисту інтересів громадян, СПУ, 2 рази в тиждень», 

Коммунист + Комуніст: орган ЦК КПУ; 2 раза в неделю»); 1 раз в 10 днів 

(«Красное знамя: газета Харьковской областной организации КПУ»);  2 рази 

на місяць («Время регионов Харьковщины», «Рабоче-крестьянская правда», 

«Славянские новости», «За Амур», «Слово правди», «Сумський регіон»);       

1 раз на місяць («Регион плюс: газета Першотравневой районной 

организации Партии регионов», «Серп і молот», «Червоний прапор»).  

Таким чином, серед партійної періодики доби незалежності України 

(відповідно до списків цього сегмента інформаційного простору України 

1991–2017 [80, с. 195–269]) лише 10 частина всіх видань зазначила свою 

періодичність (43 газети із 424 найменувань), із них 56 % становлять 

тижневики (24 газети; ще 19 виходили в світ двічі на тиждень, щодекадно, 

двічі на місяць, щомісячно).  

Найчастіше функціональне призначення партійної преси зазначалося, як:  
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− громадсько-політичне / суспільно-політичне / загальнополітичне 

(«Київщина реґіональна: громадсько-політичний бюлетень», «Ленинская 

правда: Снежнянская городская общественно-политическая газета», «Нове 

село: громадсько-політична газета Партії відродження села», «УКРОП. 

Українське об’єднання патріотів: загальнополітичне видання»);  

− інформаційне / інформаційно-аналітичне («Воля змінити Київ: 

інформаційний вісник», «Твоя Батьківщина: інформаційний бюлетень», «Два 

берега: информационный бюллетень», «Объединенные левые: 

информационно-аналитический бюллетень», «Аграрна партія: 

інформаційний бюлетень», «Волинь – реґіон: інформаційно-аналітичний 

тижневик»). 

За сферою розповсюдження партійна преса 1991–2017 рр. була:  

− всеукраїнською («Время регионов: всеукраинская газета», «Час 

реґіонів: всеукраїнська газета Партії реґіонів», «Славянские новости: 

всеукраинский общественно-политический еженедельник; газета Славянской 

партии», «УДАР: всеукраїнська газета»);  

− реґіональною / крайовою («Самопоміч: київський реґіональний 

випуск», «Миг региона: региональный еженедельник», «Приазовская правда: 

общественно-политическая газета коммунистов Приазовья», «Солідарність. 

Блок Петра Порошенка. Буковина», «Солідарність. Блок Петра Порошенка. 

Вінниччина», «Карпатський голос: Закарпатська крайова організація НРУ», 

«Український південь: крайова організація НРУ»); 

−  обласною («Народне Поділля: хмельницька обласна газета», «Наша 

Батьківщина: миколаївська обласна партійна організація «ВО 

“Батьківщина”», «Київщина реґіональна: обласний громадсько-політичний  

бюлетень»);  

− міською («Ленинская правда: снежнянская городская общественно-

политическая газета», «Твоя Батьківщина: інформаційний бюлетень 
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Черкаської міської партійної організації «ВО “Батьківщина”», «Шахтерская 

правда: шахтерская городская общественно-политическая газета»); 

− районною («Правда коммуниста: общественно-политическая газета 

Мелитопольского райкома КПУ», «Регион плюс: газета Першотравневого 

райсовета ПР», «Приазовский регион: районная газета; приазовская районная 

газета Партии регионов»). 

Подібну ієрархію сфер розповсюдження партійної періодики можна 

виявити в найбільших партій. Скажімо, партійна газета (інформаційний 

бюлетень) «Солідарність. Блок Петра Порошенка» у 2014–2015 рр., під час 

парламентських і президентських виборів 2014 р. і місцевих виборів 2015 р., 

виходила під спільною назвою: як всеукраїнська (Київ), реґіональна / обласна 

(«Солідарність. Блок Петра Порошенка. Буковина» у Чернівцях, 

«Солідарність. Блок Петра Порошенка. Вінниччина» у Вінниці, 

«Солідарність. Блок Петра Порошенка, Луганщина» у Сєверодонецьку, 

«Солідарність. Блок Петра Порошенка. Черкащина» у Черкасах), міська 

(«Солідарність. Блок Петра Порошенка. Хмельницький»), районна 

(«Солідарність. Блок Петра Порошенка. Червоноармійський район» у 

Червоноармійську Житомирської області, «Солідарність. Блок Петра 

Порошенка. Святошинський район» у Києві) і т.д., подаючи відповідний 

контент, пристосовуючись до територіальної приналежності кандидатів у 

народні депутати. 

Деякі партії та громадські об’єднання створювали блоки чи спілки при 

виданні газет. Наприклад, така тенденція простежується найчастіше у       

2000 р., коли з’явилися видання на зразок: «Патриот Приазовья» (КПУ, СПУ 

та Рада ветеранів, війни і праці; Бердянськ Запорізької області), «Правда 

Западного Донбасса» (газета комуністів і ветеранів-комуністів, Павлоград 

Дніпропетровської області), «Правда Мелитополя» (КПУ та СПУ; 

Мелітополь Запорізької області), «Правда Лубенщини (КПУ, Селянська 

партія України; Лубни Полтавської області), «Українська перспектива» 
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(стрийське антикризове об’єднання та міська організація УНП «Собор»; 

Стрий Львівської області) та ін.  

Динаміка створення партійної преси кінця ХХ – початку ХХІ ст. стає 

очевидною в контексті виникнення нових партій доби незалежності та 

формування їхніх видань [див. також: 70]. Електронний ресурс Державної 

реєстраційної служби України подає у вільному доступі основні дані про 

політичні партії в Україні, де можна дізнатися як про коректну назву партії, 

так і про дату її заснування (реєстрації), адресу та керівника. Першою в 

цьому списку була ПП «Українська платформа «Собор» (5 листопада 1990), 

останньою, за станом на 18 січня 2017 р. — ПП «Дух нації» (зареєстрована 27 

грудня 2016), загалом 352 позиції [241].  

Вищезазначений реєстр допомагає простежити процеси створення 

політичних партій в Україні та визначити основні тенденції їхнього розвитку. 

Так, починаючи з 1992 р., виникало від двох до 24 нових політичних партій 

(найменше у такі роки: 1994, 1995, 2002; найбільше у 2005 — 23, по 19 — у 

1999 і 2008, а також за сім місяців 2014 р.) [64; 70]. Подібні показники подано  

в тритомному довіднику «Політичні партії України», зокрема кількісний ріст 

ПП (1990–2005) приблизно такий же, розбіжність у показнику 1999 р.            

(20 нових партій) [345, с. 15]. 

Деякі політичні партії в Україні мають спільне спрямування, але з різних 

причин прагнуть створити окремий центр і власний статут. Наприклад, 

споріднені в назвах: Партія зелених України, Політична партія «Зелені», 

Зелена екологічна партія України «Райдуга»; Комуністична партія України, 

Комуністична партія України (оновлена), Комуністична партія робітників і 

селян, Політична партія «Комуністична марксистсько-ленінська партія 

України»; Соціалістична партія, Соціал-демократична партія, Соціал-

демократична партія України (об’єднана), Прогресивна соціалістична партія, 

Партія «Соціалістична Україна» тощо. Незважаючи на спорідненість назв та 

політичних орієнтирів, кожна з цих партій подає певні відмінності у своїх 

цілях і засобах їх досягнення. Як зазначають українські політологи               
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Ю. Шайгородський і К. Маркотан, політичні партії в Україні мають 

«труднощі ідеологічної самоідентифікації», подають у програмних 

документах «ідеологічний коктейль» [345, с. 17], наприклад, відбувається 

звичайна заміна ідеологем: «пролетарський інтернаціоналізм обернувся 

братерством слов’янських народів», «державний контроль над економікою — 

позитивними сторонами ринку», адже більшість сучасних партій формулює 

свою мету як «побудову демократичного, соціально справедливого 

суспільства» [345, с. 17–18]. 

У книжці «Політичні партії України» подано таблицю, в якій 

зафіксовано основні програмні положення окремих партій. Наприклад, 

найчастіше завдання визначаються в напрямку побудови вільного, 

демократичного, правового, справедливого суспільства; незалежної, 

національної, демократичної, соборної, суверенної держави / України (Зелена 

екологічна партія «Райдуга», Партія «Відродження», Партія пенсіонерів 

України, Партія радикального прориву, ПП «Партія за військових», СДПУ, 

УРП «Собор» та ін.) [345, с. 18–19].  

За останні понад два десятиліття змінилися кількісні показники 

партійної преси, адже логічно: чим більше партій — тим інтенсивніші темпи 

появи нових видань. Конкретна статистика тут відсутня. Не доводиться 

навіть розраховувати на те, що кожна редакція і видавництво ретельно і 

вчасно надсилають обов’язковий примірник до основних бібліотек України, 

як це визначено Законом України «Про обов’язковий примірник документів» 

(набув чинності 13 травня 1999). Цей Закон визначає правові засади 

функціонування системи обов’язкового примірника документів та регулює 

інформаційні відносини, пов’язані з поповненням національного 

інформаційного фонду України.  

Обов’язковий примірник документів — примірник різних видів 

тиражованих документів, який передає його виробник на безоплатній або 

платній основі юридичним особам, визначеним цим Законом [132]. Серед 

таких юридичних осіб названо Книжкову палату України та національні 
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бібліотеки. Але наявність певних періодичних видань у фондах НБУВ не 

гарантує повної інформації про всі видання, що були зареєстровані чи 

вийшли у світ в Україні.  

Уже наприкінці 90-х рр. XX ст. суттєво розширюється спектр партій в 

Україні, різноманітною стає їхня інформаційно-комунікаційна взаємодія з 

читачами та електоратом, адже найбільше друкованих засобів масової 

інформації (за назвами, періодичністю, тиражами) з’являється напередодні 

виборів усіх рівнів. Якщо взяти за точку відліку саме такі періоди в історії 

нашої держави (наприклад, вибори до Верховної Ради України у 1998 і 2012), 

то можна простежити наявність партійних періодичних видань у фондах 

НБУВ.  

Так, у парламентських виборах 1998 р. взяли участь 30 політичних 

партій і блоків, 8 із них подолали 4 % бар’єр (КПУ, НРУ, Блок 

Соціалістичної партії України та Селянської партії України «За правду, за 

народ, за Україну!», Партія зелених України, Народно-демократична партія, 

ВО «Громада», Прогресивна соціалістична партія України та СДПУ(о). Ці 

дані можна простежити на сайті Центральної виборчої комісії України, але 

там зазначено: «Всі представлені на WEB-сайті Центральної виборчої комісії 

оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть 

використовуватись як офіційні документи» [334]. Не претендуючи на 

офіційність джерела, але з чіткістю визначень, необхідну інформацію в 

таблицях, схемах і картах, із відомостями про учасників політичних партій та 

їхні преференції в різних регіонах України подано у Вікіпедії [225].  

Кожна з цих партій мала свою пресу, що розрізнялася за кількісними та 

якісними показниками. За цей рік у фондах газетного відділу НБУВ 

зафіксовано 114 партійних видань. Найбільша кількість періодики належить 

КПУ (49) та НРУ (13). Перші дві позиції за кількістю голосів, що віддав 

електорат на виборах 1998 р. (КПУ – 24, 65 %, НРУ – 9,40 %) значною мірою 

відповідають і тим кількісним показникам партійної періодики, що наявна у 

найбільшому публічному книгосховищі України.  
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Зазначимо, що до 2015 р. (офіційної заборони КПУ) періодика цієї партії 

була лідером за кількісними показниками (1998, 2000, 2012) або входила до 

трійки таких номінантів. У 1994–1997 рр. були зареєстровані такі органи 

КПУ, її обкомів, міськкомів та райкомів, як: «Комуніст» (двома мовами), 

«Коммунист» (Сєверодонецьк), «Комуніст Ужгородщини», а також 

Полтавщини, Кіровоградщини, Поділля (Хмельницький), Полісся (Житомир), 

Запоріжжя, Алчевська, Присамар’я (Новомосковськ), Донбасу, Кривбасу, 

Криму, Балаклійщини, Білогір’я тощо. В кількох областях України виходили 

обласні газети за зразком «тоталітарно-номенклатурної преси»: «Вінницька 

правда», «Радянська Буковина» (Чернівці), «Радянська Волинь» (Луцьк), 

«Ленінська правда» (Суми), «Советская Луганщина». До підростаючого 

покоління, нової зміни зверталися видання молодих комуністів — 

«Комсомольское знамя» (Харків), «Молодий комунар» (Кіровоград), 

«Юнком» (Київ), «Новая волна» (Київ).  

Акценти локального життя та партійної діяльності висвітлювали міські 

органи КПУ — «Севастопольская правда», «Набат» (Краматорськ Донецької 

області), «Лисичанский рабочий» (Луганська область), «Гласность» (Ялта, 

Крим), «За единство» (Євпаторія, Крим), «Голос народа» (Красний Луч 

Луганської області), «Прапор Жовтня» (Черкащина), «Ленінський прапор» 

(Олександрія Кіровоградської області), «Приазовская правда» (Маріуполь 

Донецької області) та ін.  

Народний рух України був представлений у 1998 р. такою пресою: 

«Вісник Руху» (Збараж Тернопільської області; Радехів Львівської області), 

«Голос громади» (Старокостянтинів Хмельницької області), «Гомін 

Брідщини» (Броди Львівської області), «Канівський вісник» (Канів 

Черкаської області), «Київський край» (Київ), «Под острым углом» 

(Першотравенськ Дніпропетровської області), «Слово Руху» (Львів) та ін. 

Очевидною є концентрація осередків НРУ та пресовидань на заході та в 

центрі України. У цей час НРУ був опозиційною до влади партією, що не 

визнавала комуністичних і соціалістичних ілюзій, накреслюючи шляхи  
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розвитку країни як національної демократичної правової держави, 

виступаючи за вільний розвиток особистості, захист її прав і безпеки, 

порозуміння представників національних меншин і їхніх культур, дбаючи по 

побудову «безпечного і стабільного громадського суспільства» тощо.  

Досить міцні позиції наприкінці 90-х рр. ХХ ст. Україні мали й партії 

соціалістичного спрямування, зокрема й ті, що перемогли на парламентських 

виборах, – Соціалістична партія України (у блоці з Селянською партією 

України), Прогресивна соціалістична партія України, СДПУ(о). В газетних 

фондах НБУВ зберігаються такі видання СПУ, що вийшли в 1998 р.: «Зірка 

надії» (Житомир), «Красное знамя» (Слов’янськ Донецької області), 

«Лозовчанка» (Харків), «Народна надія» (Глухів Сумської області), «Наше 

завтра» (Луганськ), «Позиція» (Суми), «Справедливість» (Кіровоград), 

«Товариш» (двомовна газета, Київ) та ін.  

Прогресивна соціалістична партія України відзначилася в НБУВ лише 

однією газетою – «Досвітні огні» (Київ). СДПУ(о) мала такі партійні газети, 

як: «Альтернатива» (двомовне видання, Київ) та «Социал-демократия» 

(Первомайськ Миколаївської області). 

Серед парламентських партій виявилися також НДП (створена в 1996 р.) 

і ВО «Громада» (зареєстрована в 1993 р.). Перша з них видавала «Вести 

НДП» (Харків), «Демократ Київщини» (Ворзель Київської області), 

«Демократ Носівщини» (Носівка Чернігівської області), «Приднепровье» 

(Дніпропетровськ) та ін.  

До пропагандистського активу ВО «Громада» належало кілька 

однойменних газет у Кіровограді, Сумах, Кривому Розі Дніпропетровської 

області. На шпальтах цієї преси, як і в програмі партії, висвітлювалися 

питання подолання економічної та політичної кризи, досягнення добробуту 

громадян, лунали мотиви об’єднання навколо національної ідеї та 

гармонійного і цивілізованого співіснування в державі.  
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Єдина партія серед тих, які подолали на парламентських виборах 1998 р. 

4 % бар’єр, але чиїх періодичних видань не виявилось у НБУВ, — це Партія 

зелених України.  

Певні пропагандистсько-агітаційні наміри висловили напередодні 

виборів інші партії, що зареєстрували свої газети. Серед них: Конгрес 

українських націоналістів («Воля нації» у Коломиї та «Криця» у Косові на 

Івано-Франківщині, «Доба нації» у Кривому Розі на Дніпропетровщині, 

«Націоналістична доба» у Хмельницькому, «Нація і держава» у Львові) 

Ліберальна партія України («Ліберальна газета» у Києві, «Голос одеських 

либералов», «Новий день» у Вінниці), соціально-ліберальне об’єднання 

«СЛОн» («Диалог» у Києві), Українська консервативна республіканська 

партія («Клич нації» у Житомирі), Українська республіканська партія 

(«Крапка над “і”» у Донецьку, «Майдан» у Гуляйполі Запорізької області), 

Українська національна консервативна партія («Національна фортеця» у 

Києві), Аграрна партія України («Новини Поділля» у Старокостянтинові 

Хмельницької області), Партія національно-економічного розвитку України 

(«Обрій» у Києві), Демократична партія України («Обрій» у Косові на Івано-

Франківщині), Партія «Реформи і порядок» («Реформи і порядок» у Києві), 

Християнсько-демократична партія України («Тема» у Дніпродзержинську 

на Дніпропетровщині), Республіканська християнська партія («Тернистий 

шлях» у Тернополі), Партія праці («Труд» у Новомосковську 

Дніпропетровської області). Загалом понад 20 партій виявили потребу 

звертатись до свого потенційного електорату засобами преси.  

Під час зазначених парламентських виборів було створено вісім блоків, 

до яких, крім уже зазначеного (Соціалістична партія України, Селянська 

партія України), належали: виборчий блок партій «Трудова Україна» 

(Громадянський конгрес України, Українська партія справедливості), 

виборчий блок партій «Національний фронт» (Конгрес українських 

націоналістів, Українська консервативна республіканська партія, Українська 

республіканська партія), виборчий блок партій «Партія праці та Ліберальна 
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партія – РАЗОМ» (Партія праці, Ліберальна партія України), виборчий блок 

партій «Вперед, Україно!» (Партія «Християнсько-демократичний союз 

України», Українська християнсько-демократична партія), «Блок 

демократичних партій — НЕП (народовладдя, економіка, порядок)» 

(Демократична партія України, Партія економічного відродження), виборчий 

блок партій «Менше слів» (Соціал-національна партія України, 

Всеукраїнське політичне об’єднання «Державна самостійність України»), 

виборчий блок партій «Європейський вибір України» (Ліберально-

демократична партія України, Українська селянська демократична партія).  

Поза пресовидавничими процесами в 1998 р. залишились (або їхня 

періодика з певних причин не потрапила до фондів газетного відділу НБУВ) 

такі виборчі блоки партій або окремі партії: блок «Трудова Україна», блок 

«Менше слів», блок «Європейський вибір України», а також Партія 

мусульман України, Партія захисників Вітчизни, Всеукраїнська партія 

трудящих, Всеукраїнська партія жіночих ініціатив, Українська національна 

асамблея та деякі інші, які набрали менше 1 % голосів.  

Істотні зміни сталися на парламентських виборах 2012 р. у зв’язку з тим, 

що були внесені певні зміни: скажімо, заборонено створювати виборчі блоки 

партій, «прохідний бар’єр» підвищено до 5 %. Рейтинг демократії в Україні 

під час президентства В. Януковича надзвичайно падає, ув’язнено 

представників сильної опозиції — Ю. Тимошенко (ВО «Батьківщина») та       

Ю. Луценка (ПП «Народна самооборона»). Найбільші показники мали: 

Партія реґіонів (30 %) та ВО «Батьківщина» (включно з об’єднаною 

опозицією — 25,5 %), Український Демократичний Альянс за Реформи 

(УДАР) (13,97 %), КПУ (13, 18 %), ВО «Свобода» (10, 45 %) [226].  

Навіть при такій розстановці політичних сил найбільша кількість 

партійної періодики представлена КПУ — у фондах НБУВ 27 назв (41 % всієї 

партійної преси за 2012) та Партією реґіонів (18 назв газет, тобто 27 %).  

Таким чином, слід звернути увагу на ті партії, що постійно й неухильно 

провадили свою традиційну лінію, не змінюючи політичного курсу. 
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Насамперед це КПУ. Особливих секретів у створенні назв партійних видань 

тут не існує, адже партія найчастіше зверталася до тих базових ідеологем, що 

уособлювали комуністичну лексику та були відомі певному контингенту 

читачів ще з часів тоталітаризму: це «радянський» («Радянська Волинь», 

«Радянська Буковина», «Радянська Таврія»), «комуніст / комуністичний» 

(«Комуніст», «Київський комуніст», «Коммунист Крыма»), «правда» 

(«Вінницька правда», «Дарницька правда», «Правда коммуниста», 

«Приазовская правда») та ін., що легко ідентифікуються з попередніми 

ленінськими традиціями преси як колективного пропагандиста, агітатора та 

організатора.  

18 лютого 1999 р. Міністерство інформації України зареєструвало 

(фактично перереєструвало) теоретичний і практичний журнал «Комуніст 

України», засновником якого виступив ЦК КПУ. З огляду на те, що часопис 

із такою назвою існував із 1925 р. українською мовою, а також російською – 

із 1950 р. і вважався солідним форпостом комуністичних ідей в УРСР, то 

спадкоємність тут неминуча. Архів номерів нового видання можна 

переглянути на сайті Інституту проблем соціалізму (сьогодні його адреса 

присутня лише на російських інтернет-платформах).  

Символи видань КПУ залишалися впродовж десятиліть (як попередньо – 

КПРС) незмінними: серп і молот, портрети Леніна, червоні знамена, гасло 

«Пролетарі всіх країн, єднайтеся!». Так, на сторінках газети 

«Севастопольская правда» 2013 р. (засновник — Севастопольський міський 

комітет КПУ) був наявний у логотипі портрет Леніна, герб Севастополя та 

медаль із зображенням адмірала флоту СРСР М. Кузнєцова. В заставках до 

матеріалів використовувався червоний колір та знамена з серпом і молотом 

та написом КПУ (подібні традиційні ознаки присутні й у загальноукраїнській 

газеті «Комуніст» та її електронному варіанті).  

Внизу кожної сторінки подано заклики: «Отстаивайте же Севастополь!», 

«В новой раде, как и в старой, интересы трудового большинства защищает 

одна фракция — фракция КПУ» (с. 1), «Голосуем за коммуниста! Вернем 
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страну народу!», «Мы должны остановить фашизм!» (с. 2), «Помни! Выбор 

зависит от каждого из нас! Пойди 7 июля на выборы и проголосуй за 

севастопольца Василия Пархоменко!» (с. 3). Серед рубрик газети такі: 

«Юбилей Компартии Украины», «С миру по строчке», «Наши даты»; 

публікації мають заголовки: «Нам важен каждый боец», «20 лет борьбы», 

«Закон о статусе Севастополя — это реально», «Обращение 

Севастопольского отделения Антифашистского комитета Украины», 

«Благодарность ветерана», «Выборы – проверка на прочность», «Без борьбы 

нет победы», «Разве можно верить таким», «Народ запуган властью и 

олигархами» (2013. 15 черв.). 

Не вирізнялася тонкощами тематики й газета Чернігівської обласної 

організації КПУ «Серп і молот»: поряд із рубриками «В громадських 

організаціях», «В обкомі компартії України», «Знайомтесь: наші активісти», 

«Партійне навчання комуністів», «Депутати-комуністи в радах», «У 

братських партіях», «Місцями партизанської слави» опубліковано чимало 

матеріалів «ювілейного призначення»: день утворення Білоруської РСР, день 

пам’яті В. І. Леніна («Ленін знаменує собою двадцяте століття!» (2012. № 1), 

125-річчя Чапаєва, 175-ліття від дня смерті О. Пушкіна, Першотравень (як 

свято відзначала Чернігівщина), до 70-річчя «Молодої гвардії», до 125-річчя 

командира партизанського з’єднання С. Ковпака, до 90-річчя заснування 

піонерської організації ім. В. І. Леніна тощо.  

Подібний зміст був притаманний комуністичному дайджесту «Красный 

почтальон», де подавалися світові новини в освітленні комуністичної 

ідеології. Відверто агресивний тон використовувала двомовна газета 

«Комуніст» (орган ЦК КПУ), де на першому плані завжди була фотографія та 

виступ П. Симоненка як лідера партії. Найчастіше це рубрика «З перших 

вуст» («Про те, як вас грабують», «Лівий рух і трудовий народ України», 

«Захистити інтереси простих людей», «Працюємо для народу», «Політика і 

класова боротьба», «В Україні проводиться політика соціального геноциду» і 

т.д.). Ліва колонка на першій шпальті, як правило, виходила під рубрикою «В 
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Президії ЦК Компартії України», де кількома рядками подавалися звіти про 

засідання та рішення, обговорення завдань виборчих кампаній і поточних 

партійних справ; а також повідомлення прес-служби КПУ. 

В стилі компартійної преси минулого відбувався «зворотний зв'язок» – 

друкувалась підбірка схвальних листів читачів. Скажімо, під заголовком 

«Велике спасибі тобі, «Комуніст»!» опубліковано чотири подяки редакції: 

«Ми вдячні тобі, «Комуніст», за те, що даєш нам сили жити і даруєш надію 

на краще майбутнє. Ми з тобою! Сім’я Підгородецьких, сім’я Куц, сім’я 

Поперечних, м. Хмельницький», «Захоплююсь силою і мужністю всіх, хто 

причетний до підготовки та випуску «Комуніста». Так тримати! Микола 

Воробйов, с. Кам’яна Яруга Чугуївського району Харківської області» тощо 

(2010. 9 червня). Поруч із заголовком «Газета, без якої нам не жити» 

надруковано запрошення до передплати зі словами: «Читачу, поспішай на 

пошту і передплати улюблену газету «Комуніст».  

У газеті чимало рубрик, що призначені для інформування про партійну 

діяльність та аналізу завдань і рішень партійних зборів, конференцій, 

пленумів («Новини. Події», «На трибуну Пленуму ЦК Компартії України», 

«Чим живеш, первинна?» та ін.). Так, секретарі райкомів, міськкомів, обкомів 

КПУ та секретарі молодіжних первинних організацій обговорювали питання 

якості агітматеріалів, дисципліни «товаришів по партії», «тривожні сигнали», 

святкування Дня піонерської організації, відродження червоногалстучних 

традицій у Бердянську тощо.  

Стиль та мова публікацій київської газети «Комуніст» початку ХХІ ст. 

принципово не відрізняється від усіх компартійних видань ХХ ст.: 

протиставлення «капіталістична / буржуазна – народна влада», «капіталісти, 

експлуататори – трудящі», «капіталізм – комунізм» і т.д.; трапляється чимало 

штампів: «купка експлуататорів», «працювати на благо народу», «жалюгідне 

існування», «убивчі умови», «колектив – велика сила», «лінія захисту», «лінія 

наступу», «націоналістичний заколот»; саркастична образність щодо 

супротивників: «доморощені українські євроатлантисти», «жирні коти, що 
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купаються в доларах», «шахраюваті родичі», «українська політика — це 

чорний гумор без правил, постійний жорсткий «стьоб» над електоратом — 

такий собі “камеді-клаб”», «нувориш-орендатор» (2010. 4 серпня).  

На сторінках газети «Комуніст» – практично внизу кожної шпальти 

(2010. 9 черв., 23 черв., 4 серп., 3 верес., 10 верес., 15 верес., 13 жовт., 15 

жовт., 29 жовт. тощо) подано заклики й програмні висловлювання, як-от: 

«Відмітна риса соціалістичного ладу — реальна турбота про дітей!», «При 

нинішньому буржуазному ладі майбутнє багатьох дітей — безперспективне», 

«Система капіталізму робить багатих ще багатшими, а бідних — ще 

біднішими», «Без правдивої історії ні в країни, ні в народу не буде гідного 

майбутнього» і т.д. Зрозуміло, останнє твердження, висловлене в назві та ідеї 

останньої публікації, не повинно викликати заперечень, але на сучасному 

етапі історичних розвідок в Україні вчені постійно мають справу зі 

«сфальсифікованими фактами», «ідеологічно викривленими позиціями», 

«замовчуваними подіями та іменами», вилученими чи знищеними архівними 

справами й документами, які не вписувались у «правдиві гіпотези» КПРС і 

КПУ.  

Зрештою, боротьба за правду і відстоювання істини — одна з 

суперечливих позицій КПУ. Але в назвах партійних газет, як і в матеріалах 

багатьо публікацій, нерідко використовується слово правда. Скажімо, 

інформаційний бюлетень робітничого руху «По правді кажучи / По правде 

говоря» (до лютого 2014 р. існував також у PDF форматі) постійно брав на 

себе роль політичного арбітра в усіх суспільно-політичних, економічних, 

освітньо-культурних процесах в Україні, одне називаючи «брехнею», інше 

«правдою». Тут існували діаметрально протилежні рубрики, зведені до однієї 

версії КПУ: «Правда, яку приховують», «Правда, яку вони не змогли 

приховати», «Ми хочемо, щоб ви знали правду».  

У багатьох характеристиках щодо євроінтеграції (протиставлення — 

мирний союз із Росією) наявні іронія, сарказм, дошкульність висловлювань, 

як-от: «Навіщо Україні квиток у каюту третього класу на «Титанік», що 
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тоне?», «Тепер уже знаємо: тоді нам брехали! (у 1991 р. – прим. В. Г.)! … І 

нині від нас приховують правду», «Перші 20 років брехні та порожніх 

обіцянок ми пережили. Чи готовий ти віддати іще 20 років свого життя за 

нову брехню і переконатися, що й ці обіцянки виявляться порожніми?» 

(2013. Жовтень); «Годі бути наївними кроликами і приречено плестися за 

принадною морквиною. Пора ставати народом і самим визначати шлях 

розвитку країни» (2013. № 32); «Євросоюз стосовно України веде політику 

собаки на сіні. Що втратить Україна без Росії?.. А наші все брешуть та 

брешуть. Хто загрожує суверенітету України: ЄС чи МС? Сором і ганьба! 

Смертний гріх в обмін на євроінтеграцію… «Євроінтегратори» навіть готові 

продати душу дияволу, щоб скоріше виконати замовлення своїх господарів і 

міцно-преміцно прив’язати Україну, як приблудного пса, до воріт ЄС» (2013. 

№ 30). 

Під впливом модерної комуністичної ідеології перебували й деякі інші 

українські видання, не задекларовані як суто партійні органи. Наприклад 

спецвипуск «Земля 2000» тижневика «2000», заснованого «газетним 

комплексом «Інтернет-Медіа», де подано розлогий виступ першого секретаря 

ЦК КПУ П. Симоненка «Скільки партій у сучасній Україні», «голос із 

народу» «Чому я за комуністів?», сторінки «Здоров’я», «Радимо» тощо (2011. 

16–22 жовтня). Так, П. Симоненко наголошував: «Всі буржуазні політичні 

сили в нашій країні є по суті фракціями однієї «Капіталістичної партії 

України». І протистоять вони не одна одній, а комуністам — своєму 

головному і єдино принциповому супротивникові». В черговому випуску 

подано розворот «Щоб із землею було чисто — голосуй за комуністів», а 

матеріали про акцію КПУ «Робота! Зарплата! Захист!» як школа боротьби за 

свої права» супроводжують чотири фото з першим секретарем ЦК КПУ 

(2011. 29 жовтня – 5 листопада).  

«Підручними» КПУ виступають і молодіжні видання, органи ЛКСМУ. 

Скажімо, київська газета «Новая волна» була зареєстрована 2004 р. як 

всеукраїнський друкований орган ЛКСМУ. Зокрема у вихідних даних 
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зазначено: «Видається для реалізації своїх статутних вимог як агітаційно-

пропагандистська публіцистика». Тираж газети у 2013 р. становив понад        

54 тисячі примірників. Як «молодший побратим» комуністичної преси, 

комсомольська періодика нового часу теж використовувала символіку 

червоного кольору, серп і молот, загальне спрямування («За права молоді, 

народовладдя, соціалізм!»). Основні рубрики в газеті: «Червоний календар», 

«Славна історія», «Боротьба», «Молодіжний інтернаціонал», «Є у революції 

початок…», «Антифашизм», «Історична правда», «Політична сатира». Серед 

основних дат, які дотичні до політичної історії або «обрамлені» в неї, 

публікації «Секрет геніальності» (до дня народження В. Леніна), «Ленін 

повернувся в Охтирку» (відновлення в місті пам’ятника «вождеві 

революції»), «70 днів Паризької комуни» (142 роки від дня створення 

революційного уряду столиці Франції), «Гагарін — це соціалізм, соціалізм — 

це Гагарін» (до дня космонавтики), «Червона Русь (приховані сторінки 

історії Західної України)», «Молодь Європи обирає соціалізм», «У пам’яті 

навіки збережу» (69-та річниця визволення Вінниччини), «Три лідера 

золотого віку» (М. Підгорний, П. Шелест, В. Щербицький), «Від тайги до 

британських морів» (23 лютого — День Радянської армії та Військово-

морського флоту), «Комсомольці запалили зірку на ім’я “Сталін”» тощо.  

Політична сатира, карикатури, комікси, пародії на сторінках «Новой 

волны» спрямовані найчастіше проти опонентів соціалістичної ідеології. 

Наприклад, комікс починається словами «Вирішили Тягнибок і Фаріон 

нарешті одружитися…» (2013. 3–20 квітня), «Казка про одноразового лева» 

спрямована проти В. Кличка (2013. 17–24 квітня), українському політикові в 

розділі «Абзац» дають нищівну характеристику: «Яценюк (відомий у народі, 

як Кролик-Сеня, або як “Сеня-гроші вперед”…» (2013. 20–27 березня), 

продовженням цього сюжету стала й інша історія — «Казка про країну 

Морквяндію» (2013. 27 березня – 3 квітня) і т.д.  

Не випадковою, в річищі агітаційно-пропагандистської діяльності, що 

підтримувала колишні радянські ідеологічні принципи, підґрунтям яких 
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лишався марксизм-ленінізм, застарілі, часто догматичні історичні версії, 

проголошення «побудови комуністичного суспільства», КПУ (зареєстрована 

як політична партія 19 червня 1993 р. на з’їзді в Донецьку) була заборонена. 

Це означало, що з 24 липня 2015 р. усі компартії в Україні не можуть бути 

суб’єктами виборчого процесу та брати участь у виборах [167].  

На тлі цієї масованої пропагандистської діяльності, побудованої за 

кращими зразками Комуністичної партії СРСР, із її традиціями застосування 

ідеологічної зброї на всіх фронтах — культурно-освітньому, виховному, 

виробничому тощо, інші партії відставали в темпах і тиражах, загальному 

охопленні політично заангажованої аудиторії.  

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. кількісні показники партійної 

періодики були за комуністичними та соціалістичними силами. Серед 

соціалістичної преси цього часу слід назвати такі газети: «Зірка надії», 

«Красное знамя», «Лозовчанка», «Народна надія», «Народная правда», 

«Наше завтра», «Позиция», «Социалистический шахтер», «Товариш» (СПУ); 

«Альтернатива», «Социал-демократия» (СДПУ(о); «Досвітні огні» 

(Прогресивна соціалістична партія України) та ін.  

Так, газета об’єднаних соціал-демократів «Альтернатива» мала гасла 

«Свобода. Солідарність. Справедливість». Вона видавалась двома мовами 

(українською та російською) із липня 1996 р. (в.о. головного редактора 

восени 1998 р. — С. Грабовський). Розповсюджувалось видання у кіосках  

Києва та за передплатою на території України, а також обласними 

організаціями СДПУ(о). Як правило, перші дві сторінки присвячувались 

партійним та навколо партійним справам (з’їзди СДПУ(о), заяви та рішення 

партії, «парламентська хроніка», повідомлення прес-центру партії, матеріали 

про реформи економіки тощо); ще дві сторінки — загальноосвітнього 

характеру та публікації для дозвілля (розповіді про митців, кросворди).  

Газета Харківської обласної організації СПУ «Проспект Правды» 

(виходила з 1996 р., матеріали публікувались як українською, так і 

російською мовами). На чільному місці — рубрика «Позиція», призначена 
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для виступів лідерів партії (голови СПУ В. Мороза, його першого заступника 

В. Семенюк, першого секретаря Харківського ОК СПУ О. Дубинського та 

ін.). Повідомлення, кореспонденції й статті тут друкувались у розділах 

«Соціалізму альтернативи немає», «Точка зору», «Актуально», «Вічна 

пам'ять», «Невідоме про відоме». Партійним справам також віддано рубрики 

«Об’єднання лівих», «Обговорюємо маніфест СПУ», «Соціалісти при владі», 

«Зворотний зв'язок», «Азбука виборця» тощо. 

Нетривале існування мала газета захисту інтересів громадян, що 

виходила під егідою СПУ, — «Огни Приднепровья» (Дніпропетровськ, 2012). 

5 тисяч примірників першого номера було призначено для проголошення 

«Маніфесту СПУ» із закликами до суспільства подбати про справедливість, а 

другий номер складається з передвиборчої програми, біографій кандидатів у 

народні депутати та матеріалів під спільною назвою «Наша історія».  

В інформаційній площині України 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. 

працювали також НРУ, УРП, НДП, ХДПУ, ЛПУ, Ліберальне об’єднання 

«СЛОн» та деякі інші партії. Засновувалися нові видання, скажімо, однотипні 

похідні заголовки від назви політичної партії ВО «Громада». Зважував свій 

потенціал у різних частинах нашої держави (та все ж із переважанням 

«західного крила») Конгрес українських націоналістів: «Доба нації» (Кривий 

Ріг», «Заграва» (Стрий), «Воля нації» (Коломия), «На грані двох світів» 

(Івано-Франківськ), «Націоналістична доба» (Хмельницький), «Нація і 

держава» (Львів). 

Саме про цей період тодішній голова Національної спілки журналістів 

України І. Лубченко писав: «Українська журналістика … опинилася на зламі 

двох площин: в одній діють засоби масової інформації, які й досі не можуть 

виборсатися із радянської, компартійної оболонки, коли газети читали й 

довіряли їм (наскільки повно – уже інша річ) саме тому, що вони були 

близькі до влади, висвітлювали події саме з позицій влади. У другій площині 

існують ЗМІ, які намагаються дати своїй аудиторії об’єктивний погляд на те, 

що відбувається у країні та поза її межами. Цей сегмент інформаційного 
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простору нашої країни ще досить слабкий, але українська журналістика 

поступово (на жаль, не так швидко, а головне — не так якісно) 

трансформується у бік незалежної» [182, с. 215].  

На цьому шляху трансформації — перш за все кількісного зростання 

партійних органів преси не завжди офіційна статистика була повною та 

об’єктивною. Так, на початку серпня 2007 р. інформаційний веб-сайт 

Харківської правозахисної групи, посилаючись на повідомлення тодішнього 

Міністра юстиції України О. Лавриновича, констатував кілька важливих 

моментів: «Партіям в Україні офіційно належать 41 друкований ЗМІ, проте 

кількість ЗМІ, що перебувають під повним їхнім контролем в десятки разів 

більша»; «партійна преса не надто прижилася в незалежній Україні»: з майже 

30 тисяч зареєстрованих друкованих періодичних видань лише чотири 

десятки партійних [254]. Отже, загальна картина була така: більшість ПП не 

мають своєї преси; партійні ЗМІ за накладом та сферою розповсюдження 

«глобально поступаються загальнополітичним друкованим виданням».  

За станом на 1 серпня 2007 р. було оприлюднено 41 назву так би мовити 

«офіційної» партійної періодики, серед якої: СПУ — «Товариш», 

«Бюлетень», «Товариш плюс»; СДПУ — «Альтернатива»; СДПУ(о) — 

«Наша газета +»; КПУ — «Комуніст», «Комуніст України»; НРУ — «Час 

Руху»; Ліберальна партія України — «Ліберальна газета», «Ранок» (із 

додатком «Україна. Європа. Світ»), «Вісник Ліберальної партії України»; ПР 

— «Партія реґіонів»; Партія Зелених України — «Зелена, зелена трава»; 

Народна партія — «Народна»; НДП — «Україна і світ сьогодні»; ДПУ — 

«Майдан незалежності», «Вісник ДемПУ» [254]. 

Насправді, і Державний реєстр друкованих ЗМІ (загальнодоступний 

електронний ресурс), і сайти окремих політичних партій можуть спростувати 

наведені вище показники. Наприклад, СДПУ(о) навіть у 2014 р. подавала 

одну загальноукраїнську газету та 10 реґіональних (ще рік тому, в 2013 р., їх 

було 12). Крім «Нашої газети +» (загальний тираж від понад 440 тисяч до 

майже 330 тисяч примірників), це «Наш взгляд» (Крим, 15 тисяч 
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примірників), «Об’єднана сила» (Львів, 5 тисяч), «Социал-демократия» 

(Луганськ, 10 тисяч), «Соціал-демократ» (Ужгород, 30 тисяч) і «Hatarmenti 

szocialdemokrata / Прикордонний соціал-демократ» (Берегове на Закарпатті, 

угорською мовою, 5,2 тисяч), «Пульс тижня» (Чернігів, 15 тисяч), 

«Альтернатива» (Одеса, 15 тисяч), «Житомирщина молода» (5 тисяч), 

«Правда і кривда» (Суми, 5 тисяч), «Перспектива» (Севастополь, 5 тисяч) 

[273]. Всі ці видання зареєстровані партійними осередками СДПУ(о) до 2007 

р., сумарний тираж становив понад 425 тисяч примірників (2 видання — 

щомісячники, 1 — двічі на місяць, 8 — тижневики) [273].  

Брендом СПУ виступав «Товариш» як загальнопартійна газета та 

інформаційно-комунікаційний сполучник між однодумцями. У 2007 р. партія 

створила ТОВ «Медіахолдинг СПУ». Тодішній перший секретар ЛОК СПУ           

Є. Таліпов пояснив це необхідністю боротися з «негативною інформацією» і 

перекрученими фактами, вважаючи в цьому протистоянні основним засобом 

та ефективною зброєю медіахолдинг [301]. До його складу мали увійти 

реґіональні партійні видання СПУ, а також інтернет-ресурси, підтримувані 

партією. Уже в 2008 р. за сприяння медіахолдингу були засновані нові газети 

«Товариш Прикарпаття», «Товарищ Крым», «Товарищ плюс», «Товариш 

Хмельниччини». 

Якщо порівнювати тиражі загальнополітичних чи 

загальноінформаційних видань в Україні, то вони не такі вже й великі, тобто 

не повинні «глобально» відрізнятися, наприклад, від «Нашої газети +» (330 

тисяч примірників), адже Вікіпедія подає такі дані тиражів: «Факты и 

комментарии» —761 тисяча примірників, «Сегодня» — 155 тисяч, «День» — 

62 тисячі, «Дзеркало тижня» — 57 тисяч. Хіба що наклади української 

партійної преси суттєво програють у порівнянні з російськими політичними 

газетами: «Правда» (КП РФ) — 1,6 млн примірників на місяць, відповідно 

«ЛДПР» – 1,8 млн, «Справедливая Россия» — 2 млн примірників [118]. 

Можливо, довідка Міністра юстиції у 2007 р. враховувала тільки 

загальнонаціональну партійну пресу, не беручи до уваги обласні, міські, 
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районі партійні осередки та їхню пресу, що була зареєстрована Управліннями 

у справах преси та інформації чи Комітетами інформації обласних державних 

адміністрацій (але й такі відомості входять до загального державного реєстру 

друкованих ЗМІ). Наявність друкованої партійної періодики у фондах НБУВ 

теж спростовує відомості українського урядовця.  

Лідерами партійних перегонів у виборах до Верховної Ради України 

2012 р. стали відповідно: Партія реґіонів, ВО «Батьківщина», партія УДАР, 

КПУ, ВО «Свобода». З усіх попередніх (у порівнянні з 1998) «політичних 

гравців» утрималася лише КПУ, хоча й утратила частину свого електорату, 

новою силою став УДАР, випередивши КПУ та «Свободу» .  

З появою Партії реґіонів та нарощуванням мобілізаційно-ідеологічного 

впливу на населення України логічно починає формуватися партійна преса її 

лідерів. Як правило, нові видання підтримували іміджеву назву, тому серед 

газет цієї партії найчастіше використовується слово реґіон: від «Наш регион» 

(Донецьк) до відповідних назв із компонентом територіальності — 

Вінницький, Поліський, Київський, Гадяцький, Львівський, Дарницький, 

Столичний, Сумський, Новоодеський, Приазовський, Корабельний і т. д. 

(наприклад, «Поліський реґіон», «Приазовский регион») або констатації на 

зразок «Реґіон …» («Регион Алушта», «Реґіон Сіверщина», «Регион Керчь», 

«Регион Севастополь»). Серед інших назв видань також «Правда региона» 

(Сєверодонецьк), «27 регион» (Севастополь), «Пульс региона» (Херсон), 

«Регион плюс» (Першотравенськ), «Регион-экспресс» (Запоріжжя) [107].  

Загалом у Державному реєстрі друкованих ЗМІ та інформаційних 

агентств як суб’єктів інформаційної діяльності зі словом «реґіон» пов’язано 

58 назв. Не всі «реґіональні» видання засновано ПР, серед них є газета 

«Харків – сильний реґіон» створена однойменним громадським об’єднанням 

у 2008 р., «Регион-Магнат» – приватним підприємством «Атлант», «Реґіон 

Кривбас» (виключно українською мовою) — Криворізькою міською 

організацією політичної партії «Могутня Україна» і т.д.  



302 
 

Свої симпатії ПР у першу чергу шукала на сході та півдні України. Так, 

газета Сєверодонецької міської організації ПР мала назву «Правда региона» й 

адресувалася мешканцям Сєверодонецького і Попаснянського районів та 

міста Стаханова. В № 2–3 за 2012 р. редакція зазначила тираж 60 тисяч 

примірників, а в № 4 – 15 тисяч. Гасло видання: «Сильні реґіони – міцна 

держава!». Більшість публікацій мала пропагандистсько-агітаційні заголовки, 

що межують із штампами: «З високого старту», «Від стабільності – до 

благополуччя», «Жити в сильній і багатій країні», «Вперед, до процвітання 

нашого краю!», «Найважливіша сфера», «Від виборів до виборів», «Реформи 

диктує час», «Інвестиції в майбутнє», «Час конкретних справ».  

24 жовтня 2012 р. редакція газети «Правда региона» присвятила випуск 

15-річчю ПР (зокрема розворот відведено під репортаж «Це нашої історії 

рядки»). В цьому номері також наявні гасла: «Разом, однією командою!», 

«Ми виконуємо обіцянки!», «Не говоримо, а працюємо!». В інтерв’ю 

активіст ПР Н. Шуфрич використав образну сатиру для характеристики 

політичних супротивників: «Криловські лебідь, рак і щука в порівнянні з 

нашими опозиціонерами —  команда однодумців» (2012. № 4).  

Ще одне видання ПР представлено в Дніпропетровську — 

інформаційний вісник обласної організації ПР «Будуємо нову 

Дніпропетровщину!» (періодичне видання з такою назвою не зареєстровано, 

натомість цей обласний щотижневик можна вважати спецвипуском газети 

«Народная правда», зареєстрованої 2009 р. як реґіональне видання). 

Закликами випуску за 7 жовтня 2010 р. (напередодні виборів до облради) 

стали кон’юнктурно-політичні формулювання: «Будуємо нову 

Дніпропетровщину разом із президентом!»; О. Вікул, губернатор 

Дніпропетровщини, голова ДОВ (Дніпропетровського обласного відділення. – 

прим. В.Г.) ПР: «Майбутнє формується сьогоднішніми справами»; Є. Удод, 

голова обласної ради: «Результати нашої роботи – у конкретних справах на 

благо жителів реґіону». Остання сторінка під назвою «Сильні реґіони — 

сильна Україна!» подає аргументи щодо необхідності голосувати за ПР (три 
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колонки), ще дві колонки — виступи конкретних людей проти опозиції 

(«Нашисти» не пройшли», «Брехливе серце БЮТу», «Сила на боці реґіонів»).  

Найбільш уживаними на сторінках партійної преси ПР є реґіон, 

реґіональний, реґіонали, а також – президент. Ці постулати розвиваються і в 

наступному випуску за 20 жовтня 2010 р.: «Підтримаємо реґіоналів!», 

«Янукович – наш президент, Партія реґіонів – надія і віра», «Будуємо новий 

Петропавлівський район разом із президентом!», «Ми з партією конкретних 

справ у реґіонах», «Обома руками за Партію реґіонів», «Президент показує 

наочний приклад, як потрібно працювати», «Ветерани говорять президенту 

спасибі» і т.д. 

У 2002–2010 рр. зареєстровано понад два десятки видань ВО 

«Батьківщина». Тут теж не довелося вигадувати назви видань, більшість із 

них мають у логотипі визначальне слово батьківщина: передусім «основна» 

«Батьківщина» та споріднені з нею обласні та міські партійні органи: 

«Батьківщина – Закарпаття», «Батьківщина Чернігів», «Батьківщина 

Каланчак», «Київщина – моя Батьківщина», «Львівська Батьківщина», «Твоя 

Батьківщина», «Наша Батьківщина – Прикарпаття», «Голос Батьківщини» та 

ін. [107]. Все ж варто зазначити, що ці партійні газети в незначній кількості 

представлені у фондах НБУВ. 

У сучасних умовах чимало діючих політичних партій в Україні мають 

свої сайти, оприлюднюють важливу інформацію в соціальних мережах 

(використовуючи Facebook, Twitter, Telegram, Instagram і т.д.), тому прагнуть 

подати основні партійні документи, зафіксувати події і факти. Газетних 

видань не виявлено в електронному архіві сайтів Радикальної партії Олега 

Ляшка та ВО «Батьківщина» (хоча в НБУВ трапляються реґіональні випуски 

«Нашої Батьківщини» з Тернополя, Дніпропетровська та інших міст України, 

де представлено інформацію про політичну діяльність Ю. Тимошенко, 

головні партійні гасла, заяви, резонансні справи, враження, зустрічі, 

опитування, огляди). 
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Найбільш тривалою за часом існуванням та кількістю номерів є «Наша 

Батьківщина» — видання Тернопільської обласної організації ВО 

«Батьківщина» (виходить із 2000 р., тираж — приблизно 1 тисяча 

примірників). Серед основних рубрик — «Вимога», «Враження», «Відверто», 

«Аналітика», «Інтерв’ю», «Резонанс», «Офіційно», «Феміда», «Ювілей» та ін. 

На першій сторінці, як правило, присутня Ю. Тимошенко, яка звітується про 

здійснені справи та виокремлює перспективну діяльність партії. Гасла мають 

національний характер: «Україна понад усе!», «Вставай, Україно!», «За гідне 

життя, за європейський вибір, за відставку Януковича, за дострокові 

президентські вибори!» (2014. № 3).  

«Наша Батьківщина» публікує матеріали про українських національних 

героїв («Бандера — життя, яке прагнуло волі» В. Волянського, «Душу й тіло 

ми положим за нашу свободу…»), не приховує свого ставлення до                  

В. Януковича та колишньої провладної партії (фоторепортаж 

«Тернопільщина прощається з Партією реґіонів». 16 липня 2014 р. газета 

подала добірку до 15-річчя ВО «Батьківщина» — «найстарішої і найбільшої 

партії України, яка постійно реформується і оновлюється».  

Менш насиченими інформаційно є інші реґіональні випуски з 

однаковою назвою «Батьківщина»: громадсько-політичне видання у 

Дніпропетровську (зареєстроване 2002 р., тираж — 5 тисяч примірників, 

газета двомовна), інформаційний бюлетень Запорізької обласної організації 

ВО «Батьківщина» (тираж — 50 тисяч), газета Вінницької обласної партійної 

організації (заснована 29 червня 2005 р.) та ін. Основне наповнення цих 

видань — повідомлення, статті, кореспонденції, фоторепортажі, листи в 

редакцію, виступи Ю. Тимошенко, програми кандидатів у народні депутати 

від партії, політичний гумор. Часто подаються розвороти: «Батьківщина 

починається з тебе» (Дніпропетровськ, 2014. № 6), «Україна переможе!» 

(Вінниця, 2014. 20 жовтня), «Ю. Тимошенко: “Працюю над реформою 

партії”» (Наша Батьківщина. 2014. № 24). 
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Усталеними партійними періодичними виданнями України останнього 

часу можна назвати такі газети, як «Нація і держава» (КУН, у фондах НБУВ 

із 2000 р.), «Свобода» (ВО «Свобода», у фондах НБУВ із 2012 р.), 

«Солідарність. Блок Петра Порошенка» (однойменна партія, у фондах НБУВ 

із 2015 р.) та деякі інші, що мають доступні версії своїх паперових видань та 

архівні номери, спілкуються з однодумцями як на сторінках партійної 

періодики, так і в соціальних мережах.  

Так, газета «Солідарність. Блок Петра Порошенка» (інша версія назви — 

«Солідарність») видається як загальнопартійний орган. У Державному 

реєстрі друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як 

суб’єктів інформаційної діяльності впродовж 2015 р. зафіксовано понад 20 

газет із типовою назвою «Партійна газета «Солідарність» або «Солідарність» 

(Київ, Сумщина, Житомирщина, Буковина, Харківщина, Рівненщина, 

Прикарпаття тощо). Газета має постійні рубрики-сторінки «Ініціативи», 

«Країна», «Діалог», «Інтерв’ю», «Соціум», «Реформи», «Солідарність», 

«Трибуна» та ін., де обговорюється значний спектр суспільно-політичних, 

економічних, духовних проблем країни.  

У 2015 р. тут друкуються статті про інформаційні війни, ситуацію на 

Донбасі, підготовку Української армії, патріотичне виховання («Брехня 

масового враження» та «Яка зброя потрібна Україні» О. Палія, 

«Інформаційні кампанії — один із пріоритетів державної політики» 

народного депутата України І. Фриз, «Історичні витоки імперських 

претензій» письменника В. Бєлінського, «Допомога постраждалим — один із 

наших пріоритетів»). Важливою є рубрика «Спадщина», де можна 

ознайомитися з такими публікаціями, як «Українці, які змінили цивілізацію» 

Д. Груня. 

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» випускає однойменну газету, яку 

вважає інформаційним «вікном у світ українства»; на сайті читач знайде 

значний архів цього видання, починаючи від № 53 за 2009 р. і до останніх 

номерів за 2017 р. На шпальтах газети редакція постійно відображає літопис 
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партійного життя, стежить за діяльністю своїх лідерів (зокрема в рубриках 

«Конкретні справи», «Стратегія боротьби», «Фотофакт», «Цифри і факти», 

«За пропозицією свободівців»). Заголовки публікацій мають історичне й 

патріотичне звучання: «Без минулого нема майбутнього», «Скарби втрачених 

цивілізацій повернулися в Україну», «І минуле і сучасне», «Найбільша 

проблема України — відсутність пріоритету національних цінностей», 

«Українцям — українську мову», «Віч-на-віч з українцями», «Відомі 

українки» та ін.  

Конгрес українських націоналістів не тільки видає свій орган «Нація і 

держава» (сьогоднішній тираж — 14 тисяч примірників), а й не 

відмовляється від розміщення на партійному сайті електронної версії цієї 

газети (архів із 2011 р.). Видання оформлене на вербальному й візуальному 

рівнях досить професійно, пропорційно представлено матеріали різних 

рубрик, їхнє наповнення грамотне й оригінальне. Редакція дбає про історико-

патріотичні публікації (зокрема в розділах «Пам’ять вічна», «Незабутнє», 

«Герої не вмирають», «Наша слава не вмре, не поляже», «Історичні хроніки», 

«Подвижники нації», «Ми стали волі на сторожі», «Скарби народу»). Не 

забувають тут про видатних українців. Скажімо, у квітневих номерах 2015 р. 

відзначено 125-річчя від дня народження Президента УГВР Кирила Осьмака 

та 90-ліття співака Дмитра Гнатюка. Поважають тут книжку (рубрики «Нові 

видання», «Рецензія», «Читаємо Кобзаря», «Для сімейного читання»). Своїй 

аудиторії пропонують твори українських класиків, сучасних літераторів, 

фольклорні праці. 

У газеті «Нація і держава» висвітлюються соціальні проблеми, 

обговорюються дискусійні теми (рубрики «Погляд», «Позиція», «Акценти», 

«Окрема думка», «Актуальне інтерв’ю», «Панорама», «Соціальний фактор»). 

Широкий діапазон залучених до комунікації жанрів: від коротких заміток, 

офіційних звітів, репортажів, інтерв’ю до аналітичних і художньо-

публіцистичних та художніх творів. Не випадковими тут є такі публікації, як: 

«Державна мовна політика в Україні останнього десятиліття», «Українські 
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патріотичні писанки», «Про наш національно-патріотичний сегмент та його 

перспективу», «Як об’єднати енергосистему України з європейською», 

уривок із книжки Б. Грінченка «Розум та почування у живої тварини», 

прадавні перекази тощо. 

Партія УДАР Віталія Кличка на головній сторінці сайта в 2015 р. 

пропонувала архів всеукраїнської газети «Удар», що виходила під гаслом 

«Вірте в Україну, вірте в себе» і розповсюджувалась (у друкованому варіанті) 

безкоштовно. Основними рубриками газети стали: «Про головне», «Мусимо 

зберегти», «Обіцяли — зробили», «Справедливість!», «Ідемо далі», 

«Транспорт», «Про ціни», «Наш обов’язок» та ін., що переконують у 

соціальному спрямуванні цього періодичного видання. Щономера 

з’являється від 4 до 7 фотографій мера Києва та очільника партії; його цитати 

з того чи іншого приводу подаються у рубриці «Пряма мова».  

Іншим виданням цієї партії була повнокольорова газета «Проспект 

свободи», що видавалась у 2012 р. (тираж — 10 тисяч примірників). Зміст 

видання становили матеріали про справи, проблеми й турботи мешканців 

Києва («Лавра і Софія під загрозою», забруднення Оболоні, бездоріжжя, 

здоров’я дітей, малий і середній бізнес «на межі виживання» тощо). 

Передвиборні програми тут оприлюднював очільник партії В. Кличко 

(рубрика «З відкритим обличчям»). 

Сайт Народної партії, яку очолює В. Литвин, адресував своїм 

політичним однодумцям і співрозмовникам публікації суспільно-політичного 

тижневика «Народна», що виходив під гаслом «Впливай на події». Газета 

подавала рубрики «Політобстріл», «Поза політикою», «Регіональний зріз», 

«Соціум», «У фокусі», «Влада грошей», «Fata morgana», «7 днів спорту», 

«Листи в редакцію», «Екологія» та ін. Газета мала як друковану, так і 

скановану електронну версію (до 2016).  

До 2017 р. легко було знайти в Інтернеті громадсько-політичну газету 

«Товариш», яку видавала СПУ. Під гаслом «За демократичний соціалізм» 

пропонувалися матеріали різних жанрів у рубриках «Новини», 
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«Суспільство», «Партійне життя», «Українська політика», «Здоров’я», 

«Зворотний зв’язок» та ін. Після приходу до влади нового керівництва та 

оновлення сайта СПУ періодична преса не була представлена. 

Центральний інформаційний сервер партії «Наша Україна» впродовж 

2015–2017 рр. подавав найновіші версії новин та коментарів 

загальноукраїнського та внутрішньопартійного масштабів. Крім «Нашої 

історії», «Точки зору», «Реґіональних осередків», тут запропоновано 

оригінальний проект «Народна війна 1917–1932 рр.».  

Таким чином, партійна комунікація із соціумом на початку ХХІ ст. 

відбувається вже на новому технологічному рівні, адже звернення до 

інтернету і користування соціальними мережами значно пожвавлює 

обговорення назрілих політичних питань, допомагає налагодити оперативний 

зворотний зв’язок, долучає все більше співрозмовників і тих, хто причетний 

до творення політично-інформаційного простору України. 

Важливим питанням на всіх етапах функціонування партійної 

комунікації (і у вигляді друкованої періодичної преси, і в інтернет-медіа та 

мережевому доступі до партійної інформації) залишалося визначення 

жанрової структури партійної преси. Щоб простежити жанрову 

диференціацію партійної преси в Україні в різні історичні періоди, методом 

моніторингу було обрано кілька партійних періодичних видань, що 

презентують ту чи іншу епоху. Зокрема для періоду становлення зазначеної 

преси увага зверталася передусім на такі видання, як: «Народ», «Хлібороб», 

«Громадський голос», «Радикал», «Праця» та ін., що вийшли наприкінці     

ХІХ ст.; перевагу надано журналу «Народ», що мав чітко визначену партійну 

належність.  

Опрацювання бібліографічних та історико-журналістських джерел 

свідчить про те, що функціонування партійної преси на українських землях у 

ХХ ст. не було рівномірним і безперервним (крім традиційності та 

послідовності комуністичної преси в радянсько-тоталітарну добу). Так 

відбувалося, зважаючи на умови розвитку друкованої періодики (суспільно-
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політичні події, революції, війни; неоднорідність економічних і духовно-

культурних змін на різних українських територіях, що часто належали до 

різних держав; законодавче регулювання (включно з цензурою) принципів 

діяльності преси тощо). Кількісне зростання видань (скажімо, в 

Наддніпрянській Україні у 1905–1907 рр., під час національно-визвольних 

змагань 1917–1920 рр.; у перші роки незалежності нашої держави) чергується 

з процесами закриття видань (із причин фінансових, політичних, 

адміністративних та ін.), переходом на нелегальне становище, зменшенням 

тиражів, зміною назви видання тощо. Це означає, що українська партійна 

преса розвивалася здебільшого циклічно.  

При визначенні жанрової структури партійної преси на різних етапах її 

розвитку та використанні контент-аналізу важливо було здійснити вибірку 

кількох періодичних видань. Тут акцент зроблено не тільки на українських 

партіях, що в основу своєї діяльності ставили український народ, українське 

робітництво чи українську громаду, а й, відповідно, на українськомовних 

партійних виданнях.  

До вибірки партійної преси увійшли такі видання: із початкового етапу 

заснування – журнал УРП «Народ» (Коломия, Львів, 1890–1895); щотижнева 

газета (фактично орган УСДРП) «Слово» (Київ, 1907–1909); щоденна 

соціалістична газета «Нова громада» (Харків, 1917–1918); щоденна 

політична, економічна й літературна газета (згодом – офіційний орган 

Української партії соціалістів-федералістів) «Нова Рада» (Київ, 1917–1919); 

орган ЦК КП(б)У / КПУ «Радянська Україна» (під цією назвою – 1943–1991);  

щомісячне видання НРУ за перебудову «Досвітні вогні» (низові осередки 

Київщини, 1989); однойменний тижневик Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода» (2005–…).  

Важливо, що обрана для аналізу партійна преса презентує різні 

українські території: Львів, Київ, Харків, де найінтенсивніше розвивалася 

національна періодика, а також з’являлися партійні видання. До вибірки 

увійшли видання по одному номеру: «Народ» – № 9 за 1895 р., «Слово» –     
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№ 2 за 1907 р. (19 травня), «Нова громада» (вечірній випуск) – ч. 2 за 18/31 

грудня 1917 р., «Нова Рада» – № 123 за 25 (12) липня 1918 р., «Радянська 

Україна» – за 11 січня 1977 р., місячник «Досвітні огні» – № 2 за жовтень 

1989 р., газета «Свобода» – № 341 за 21–27 січня 2016 р. За періодичністю – 2 

місячники, 2 тижневики, 3 щоденники. Відповідно до політичного 

спрямування обрана періодика характеризує діяльність різних українських 

партій: УРП, УСДРП, соціалістичного блоку Слобідської України, УПСФ, 

Комуністичної партії України, Народного Руху України за перебудову, 

Всеукраїнського об’єднання «Свобода» (націоналістичний вектор).  

Загалом у результаті кількісних підрахунків отримано дані щодо 

найпоширеніших жанрів у партійних виданнях різного часу. Так, журнал 

«Народ» як орган Русько-української радикальної партії за редакцією             

І. Франка та М. Павлика (у 1895 – «руско-українська радикальна часопись») 

систематично провадив освітню, освідомлюючу та інформаційну діяльність 

щодо програмних засад партії, праці на «національнім руско-українськім 

ґрунті», солідаризації «робітніх людей і їх прихильників на всій руско-

українській землі». В № 9 за 1895 р. усі матеріали підпорядковані визначеним 

вище завданням: це звіт («Збори радикальної партії» В. Т.), дискусійна стаття 

(«Слівце нашим протекторам» М. Павлика), два сатиричні вірші Н.С.Ж. (Лесі 

Українки), вірш місцевого автора («Пробудіться!» Івана Сандуляка), допис із 

Снятина, кілька публікацій у рубриках «Політичні нотатки», «Критика і 

бібліографія». Найчастіше тут трапляються такі поняття: русько-український, 

радикалізм, радикали, угодовці, москвофіли, еволюція, солідарність, громада, 

робітництво, патріотизм.  

У київській газеті «Слово» (спочатку редактор-видавець – О. Корольова, 

потім із № 21 редактором у 1907 р. став С. Петлюра) номер відкривається 

передовою статтею («Декларація правительства по земельному питанню» 

М.Гордієнка), друкуються ще 3 статті (М. Г., Хведора Кучерявого, П-ри), 

один огляд («Дві течії» С. Бердяєва про лондонський з’їзд російської 

соціалістичної демократії), 15 заміток (зокрема в рубриках «Що діється в 
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Україні», «Кореспонденції», «Київська хроніка», «По Росії»), 2 анонси. Слід 

зазначити, що за псевдонімами сховано справжні імена провідних діячів 

партії — М. Порша (М. Г., М. Гордієнко), Я. Міхури (Хведір Кучерявий),        

С. Петлюри (П-ра, Сімон) [101, с. 620–621, 506]. Мотивуючими словами в 

газеті УСДРП виступають: соціал-демократія, безробіття, робітництво, 

місцеве само порядкування / самоврядування, робітничі кооперативи, 

професіональні союзи, вибори, переселенці, український пролетаріат та ін. 

Наступне у вибірці соціалістичне видання (блок українських 

соціалістичних партій) — харківська газета «Нова громада», яку в 1917 р. 

редагували представники трьох течій: Я. Е. Довбищенко (соціал-демократ), 

М. Г. Панченко (соціаліст-революціонер), М. Плевако (соціаліст-федераліст). 

Вечірній випуск за 18/31 грудня подає передову статтю («Стійте твердо»     

М. П.), 2 кореспонденції, звернення («З братньою рукою (до солдат-

великоросів)» солдата Личка), лист («до т.т. почтовиків»), звіт («Засідання 

міської думи»). Решту газетної площі відведено різним за обсягом та змістом 

повідомленням, які переважно об’єднані в рубриках «Телеграми», «За 

кордоном», «З життя українців за кордоном», «Вісти з повітів», «У Харкові».  

Скажімо, в останній рубриці опубліковано поточну хроніку: 

«Контрреволюція», «На вокзалі», «Закриття шпиталю», а також інформацію 

про пожежі, «труси», пожертви, стрілянину тощо (1917. Ч. 2). Таких 

повідомлень приблизно 20. Визначальними на шпальтах газети стають слова 

і словосполучення: революція, контрреволюція, більшовики, соціал-

демократія, воєнно-революційний комітет, страйк, рада, Українська 

Народня Республіка та ін.  

У «Новій раді» за редакцією А. Ніковського опубліковано передову 

статтю (складається з двох частин: «Становище в Галичині» та «Автономія в 

Індії»), 3 статті («Нова сесія Віденського парламенту» Євг. Перфецького, 

«Патріотизм у вихованні» С. Русової, «Контр-реформа» Ростислава 

Лащенка), 2 кореспонденції, 10 заміток (рубрики «У Київі», «Хроніка»), 

офіційні накази та розпорядження (рубрика «В Міністерствах»), короткі 
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повідомлення в рубриці «Телеграми» (Од Українського державного 

телеграфного агентства), а також 7 оповісток (оголошень). Як правило, 

замітки мають такі назви: «Міліція», «Проти холєри», «Карантин», «Курси 

українознавства», «Збіжжя і хліб», «Жнива», «На українську гімназію»; 

телеграмна інформація починалася з назви міст чи зазначення місцевості, де 

відбулася важлива подія (Відень, Севастополь, Париж, Христианія, Ростов, 

Житомир, Катеринослав, Кременець та ін.) (1918. № 123). На шпальтах 

газети використовуються такі слова і словосполучення: монархічна 

пропаганда, цензура, громадянство, українці, національне життя, польські 

можновладці, політична діяльність та ін. [див. також: 71; 79]. 

Однією з представницьких партійних газет більшовицько-тоталітарного 

періоду (від початку 20-х і до кінця 80-х рр. ХХ ст., коли почалася 

перебудова) можна вважати видання «Радянська Україна» (від 24 серпня 

1991 р. має назву «Демократична Україна»). Короткий нарис розвитку цього 

щоденника (у деякі роки виходив 7 разів на тиждень) подано у Вікіпедії 

[102], а також енциклопедичному довіднику «Київ» [155, с. 512], де 

стверджується, що це — орган ЦК КПУ, Верховної Ради і Ради Міністрів 

УРСР (1918– …), що починався з назви «Коммунист» (українізовано в      

1926 р.). Газета виходила в Харкові, потім у Києві, під час війни — у 

Воронежі, Ворошиловграді, Саратові, Харкові, знову в Києві. Від лютого 

1943 р. утвердилася назва «Радянська Україна». 

 Конкретну оцінку діяльності цієї газети подано в англомовній 

«Енциклопедії України», де її охарактеризовано як видання «політично 

консервативне, навіть за радянськими стандартами» [366]. Першими 

редакторами були колишній боротьбист (УПЛСР) М. Любченко і Т. Таран, 

тут друкувались статті українських літераторів І. Микитенка, П. Панча,        

М. Ірчана, партійних і державних діячів України. Згодом редактори 

«Радянської України» стали «частиною номенклатури ЦК КПРС», що 

забезпечувала «центральний контроль» над виданням.  
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При огляді номера «Радянської України» за 11 січня 1977 р. виявлено 4 

статті (зокрема газета відкривалася «передовицею» «Про Всесоюзне 

соціалістичне змагання за підвищення ефективності виробництва та якості 

роботи, успішне виконання завдань десятої п’ятирічки»), 3 кореспонденції, 

добірку повідомлень про міжнародне життя (участь Генерального секретаря 

ЦК КПРС Л. Брежнєва у прес-конференції з Президентом США                  

Дж. Картером), спортивну хроніку — 5 інформаційних повідомлень,                 

5 фотографій. Чітка ідеологічна лінія редакції виявилась у використанні 

таких слів і словосполучень, як: політична агітація, виконання рішень з’їзду, 

республіканська перевірка, загальнонародні вибори, Комуністична партія, 

трудящі, ефективність соціалістичного змагання, битва за хліб, п’ятирічка.  

Зі значної кількості багатопартійної преси періоду перебудови кінця     

80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. обрано видання «Досвітні огні» (№ 2, жовтень 

1989 р.), що великою мірою відображає загальну структуру та змістове 

наповнення подібних газет, які більше нагадували невеликі за форматом 

бюлетені з публікацією основних програмних та інформаційних матеріалів 

громадських рухів чи політичних об’єднань. Видавцем цієї газети був НРУ за 

перебудову; зазначено, що це «трибуна низових осередків Київщини». 

Обравши назвою слова Лесі Українки, редакція намагалася подати читачам 

нові перспективи демократичного розвитку України, правдиво висвітлити 

історичну спадщину, розвінчати комуністичну пропаганду, вшанувати 

істинних героїв, які поклали своє життя на «вівтар свободи».  

Як правило, публікацій було небагато: 3 статті («Про національну 

символіку», «Роздуми над двома публікаціями в «Радянській Україні»           

О. Коновалова, «Наукові варіації на тему українського тризуба»                      

В. Барладяну), розлогі матеріали чергового з’їзду НРУ, «діалог із читачем», 

гумореска, карикатура. Символічними для цього часу стають поняття, 

задекларовані на сторінках преси: закон, демократія, істина, Україна, 

тризуб, платформа, політв’язень, перебудова, головна магістраль, 

альтернатива та ін.  
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Реалії ХХІ ст. (розвиток електронних ЗМІ, поліграфічні досягнення, 

візуалізація інформації тощо), на відміну від попередніх періодів, 

пропонують такі показники: на 12 сторінках газети «Свобода» вміщено        

40 фотографій, одна карикатура, 4 статті, 6 кореспонденцій, 2 інтерв’ю,               

4 коментарі (як правило, до різних статей, об’єднаних спільною назвою «А 

тим часом»), 15 інформаційних повідомлень, 1 фоторепортаж, 1 некролог,       

1 оголошення («Брати і сестри українці! Доброчинні внески на діяльність 

«Свободи»…»), 1 рецепт, 3 усмішки, майже дві сторінки відведено 

програмам телебачення. Відповідно з’являється й нова лексика у партійній 

діяльності: Україна, хроніка реваншу, Мінські домовленості, «мінські ігри», 

СІЗО, мовна окупація, допомога фронту, російська пропаганда, ідея нації, 

націоналісти тощо.  

 Якщо простежити динаміку та еволюцію основних категорій аналізу, 

якими виступають ключові слова і словосполучення в розглянутій партійній 

пресі різного часу, то виявимо такі збіги: робітництво («Народ» і «Слово»), 

соціал-демократія («Слово» і «Нова громада»), вибори / загальнонародні 

вибори («Слово» і «Радянська Україна»), громада / громадянство («Народ» і 

«Нова рада»). Трохи віддаленими є поняття: політична діяльність / 

політична агітація («Нова рада» і «Радянська Україна»), національне 

життя / ідея нації («Нова рада» і «Свобода»).  

Сутнісне значення збережено в ключових словосполученнях монархічна 

пропаганда / російська пропаганда (відповідно — «Нова рада» і «Свобода»), 

між якими майже 100 років, але ці поняття не втрачають свій сенс у 

державно-національній та інформаційній політиці України сьогодні.  

На всіх етапах розвитку партійної преси, як показало дослідження, 

вагомими є ті поняття, що включають однокорінні слова: русько-український 

(«Народ»), український (пролетаріат — «Слово»), Українська Народня 

Республіка («Нова громада»), українці («Нова рада»), [Радянська Україна, 

республіка («Радянська Україна»)], Україна («Досвітні огні», «Свобода»).  
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Що стосується жанрової структури партійної преси в різні періоди, то 

вона виявилася такою: найчастіше друкуються інформаційні повідомлення 

(замітки, хроніка, телеграми тощо) — у середньому понад 10 у кожному 

випуску газети чи журналу, статті (приблизно 2 у кожному номері), 

кореспонденції (приблизно по 2), офіційні партійні матеріали (звернення, 

накази і розпорядження, матеріали з’їздів, програмні документи). 

Трапляються на сторінках партійних видань звіти, огляди, анонси, звернення, 

листи, гуморески, оголошення (оповістки). Передові статті наявні в чотирьох 

із семи видань, їх, як правило, друкували «Слово», «Нова громада», «Нова 

рада», «Радянська Україна».  

Сучасна жанрова специфіка (з аналізу тижневика «Свобода») виявляє 

значну потребу у візуалізації контенту (як приклад, 40 фотографій на 12 

сторінках), а також наявність інтерв’ю, коментарів, фоторепортажів. Майже 

немає художньо-публіцистичних жанрів (нарисів, зарисовок), хоча не 

обійшлося без гуморески («Досвітні огні») та усмішок («Свобода»).  

 Таким чином, популярність на сторінках партійної преси різних 

історичних періодів (від зародження партійних осередків у другій половині 

ХІХ ст. в Західній Україні до сучасності) таких аналітичних жанрів, як стаття 

/ передова стаття і кореспонденція наштовхує на думку про важливість 

порушених суспільно-політичних питань і проблем, зокрема партійних, 

необхідність їх аргументації, осмислення, застосування логічних суджень для 

аналізу конкретних фактів і явищ життя.  

Спілкування з читачем відбувається в друкованих ЗМІ також завдяки 

жанрам листа, огляду, «діалогу з читачем». Важливе місце в пресі завжди 

посідали інформаційні жанри, зокрема замітка, що є лідером серед усіх інших 

жанрових різновидів. Найменше редакції партійних видань звертаються до 

художньої публіцистики. Останнім часом збільшується насичення газетної 

шпальти візуалізованими матеріалами.  
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4.2. Соціальнокомунікаційні стратегії партійних медіа 

(преса і вибори)  

Як і сьогодні, на початку ХХІ ст., так і сто років тому, коли 

зароджувалася і розвивалася партійна періодика, редакції ставили за мету 

освіту (просвіту), виховання й поведінку не тільки свого безпосереднього 

читача, а й потенційного електорату. «Преса під вибори», проведення 

інформаційно-пропагандистських кампаній (від стислого списку кандидатів 

та їхньої біографії на одну-дві сторінки до спеціальних номерів, присвячених 

окремим постатям, кандидатам у депутати різних рівнів) були і залишаються 

загальною нормою функціонування партійних видань.  

Перші сторінки партійних газет, особливо напередодні виборчих 

процесів, присвячуються не тільки визначальним для політичної діяльності 

гаслам («Пролетарі всіх країн (країв), єднайтеся!», «В боротьбі ти здобудеш 

право своє», «Українці всієї України, єднайтеся» — до образно-символічних 

спонукальних закликів: «Не вмирає душа наша, не вмирає воля», 

«Розкуйтеся, братайтеся!», «Велика хвиля настала!»), а й прагматичним 

настановам: «Голосуйте за список №…», «Наш кандидат…». Змінюються 

виборчі технології, поліпшується поліграфічна якість продукції, 

трансформуюються медійні канали, розширюються пропагандистські засоби, 

збільшуються фінансові спроможності, але залишається традиція 

оприлюднення в ЗМІ агітаційних матеріалів, зокрема і здійснення прямої 

агітації.  

В цій площині актуально провести паралелі між партійною пресою 

минулого та сьогодення, щоб звірити принципи та способи боротьби за 

владу, участь у керівництві держави на різних рівнях (від місцевих до 

найвищих ешелонів). Для цієї мети найбільше підходить партійна преса доби 

Української революції, передусім 1917–1918 рр., коли функціонувала 

Українська Центральна рада, партійна діяльність набувала національного, 

соборницького та державницького спрямування. 
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Хоча партійна преса (як більшовицького спрямування, так й інших 

російсько-сконцентрованих і українськоцентристських партій) серйозно 

аналізувалася українськими та російськими дослідниками (Є. Ахмадулін,      

Н. Бондар,  О. Висоцький, О. Малютіна, Р. Овсепян, В. Солдатенко та ін.), 

але питання агітації на виборах не набули ґрунтовного висвітлення. Так,      

О. Мукомела проаналізував дискусійні питання, що виникали на шпальтах 

партійної (чи прихильної до тих чи інших партій) преси; в його навчальному 

посібнику згадано більшовицькі та меншовицькі видання, УСДРП, УПСР та 

інших партій, дотичних до соціал-демократичних принципів. Зокрема автор 

називав і газети 1918 р. («Робітнича газета», «Голос робітника», «Рабочая 

борьба», «Правда» та ін.), що вступили в полеміку про Українські установчі 

збори, адже Україна на той час була народною республікою [209, с. 115].  

Сьогоднішні науковці лише пунктирно поєднують практику виборів, 

агітаційно-пропагандистські технології та партійну пресу, хоча масова 

виборча комунікація не залишається поза увагою [347, с. 119–196]. Останнім 

часом ці питання здобули розвиток у дослідженнях медіамоніторингового 

характеру (В. Іванов, Н. Костенко, Ю. Нестеряк, О. Чекмишев, Л. Ярошенко), 

які вивчали українські медіа у виборчих кампаніях, частково залучаючи і 

партійну пресу. Скажімо, в книжці В. Іванова та Н. Костенко подано зрізи 

виборів до Верховної Ради України 1998 р. (серед політичної періодики 

зазначено газети «Комуніст» і «Товариш»), простежено цінності 

обґрунтування виборів, політичні та соціальні цінності, якість життя тощо 

[143, с. 130–166].  До монографії Ю. Нестеряка включено розділ «Механізми 

державного регулювання та саморегулювання засобів масової комунікації під 

час виборчих кампаній» [216, с. 127–180], до вибірки потрапили 

загальнонаціональні та регіональні медіа, без присутності партійної преси.   

О. Чекмишев і Л. Ярошенко аналізували загальнонаціональні телеканали 

[339]. У галузі політичних наук захищено кілька кандидатських дисертацій, 

де мас-медіа виступають як інструмент моделювання політичної свідомості у 

виборчій кампанії [135] та як соціально-політичний інститут в 
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демократизаційних процесах перехідного суспільства під час виборів у Росії 

та Україні [59]. 

Наявність широкого історико-журналістського наукового матеріалу про 

періодичні видання, що виходили на території України на початку ХХ ст., та 

діяльність відповідних партій не зачіпає питань функціонування спеціальних 

газет, що створювалися «під вибори» (загальнодержавного чи місцевого 

масштабу). А це питання потребує вивчення та порівняння з сучасними 

практиками мас-медійного дискурсу [див.: 67].  

В історії української журналістики початку ХХ ст., особливо інтенсивно 

в період 1917 р., коли партійній пресі відводилася окрема ніша в агітаційно-

пропагандистській боротьбі за владу, з’явилась окрема група передвиборчої 

періодики. Сюди належать: «Виборчий листок до городської думи» (Харків, 

1917), «В последний час!» (Харків, 1917), «Валковская речь» (Валки 

Харківської губернії, 1917), «Еврей-избиратель» (Полтава, 1917), «Еврейский 

социалист» (Вінниця, 1917), «Земля и воля: предвыборный листок» (Харків, 

1917), «Народная свобода» (Харків, 1917), «Наш голос» (Харків, 1917), «Наш 

голос» (Богодухів, 1917) та ін. За цими спеціалізованими виданнями стоять 

такі партії, як: УСДРП, ПНС, ПСР, УПСР, єврейська партія «Ідиш 

фолкспартей», ОЄРСП, РСДРП та ін.  

Скажімо, єдина українськомовна газета Харківської губернії «Голос 

села» (орган Охтирської групи УПСР, 1917) вважала за необхідне не тільки 

роз’яснювати своїм читачам шляхи розвитку України (автономія), значення 

двовладдя в Росії (розробка конституційних проектів Тимчасовим урядом і 

положення про вибори Всеросійських Установчих зборів), а й підтримувати 

інтереси селян, пропагувати гасло «Земля і воля!», закликати записуватись до 

УПСР, щоб «послати в Установчі збори тих людей, котрі проведуть необхідні 

закони» (1917. № 1).  

Орган Куп’янського повітового громадського комітету, соціалістичний 

двотижневик «Голос народа» друкував списки кандидатів Рад селянських, 

робітничих і солдатських депутатів, а також ПСР і соціал-демократів на 
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виборах у Куп’янське повітове земство. Публікувалися звернення, звіти про 

засідання, «журнали» засідань Рад, подано чимало матеріалів про політичне 

становище та вибори («Як вибирати в волосну думу», «Жінка і вибори в 

волосне земство» П. Паська, «До світла» В. Волинського, «Що значать 

національні вибори» (редакційна стаття) тощо). Щоденна газета 

«Лебединские известия» при виборах гласних до Лебединської міської думи 

пропонувала списки № 1 або № 3 (1917. № 42–52, 69–71). Соціалістична 

газета «Революционное слово» (Богодухів, 1917) була прихильна до УПСР.  

Партійної дисципліни дотримувалися адепти ПНС. Як передвиборче 

видання, двома номерами вийшла в світ газета «Валковская речь», 

оприлюднюючи біографії своїх партійних кандидатів до Установчих зборів, 

призначених на 12–14 листопада 1917 р. І якщо в № 1 більше подавалося 

інформації про порядок виборів, їх суть і значення, то в № 2 були зазначені 

конкретні імена: М Соболева, професора Харківського університету;              

Г. Линтварьова, гласного Сумського повітового земства; М. Ковалевського, 

гласного Харківської міської думи; Д. Максименка, редактора згаданої газети 

та ін.  

Подібну пропаганду здійснював орган ПНС, громадська й політична 

газета «Лебединский вестник». Основною подією були вибори до міської 

думи, редакція подавала списки № 5 (7 осіб) і № 7 (37 осіб). Серед кандидатів 

у депутати був і редактор газети – І. Астахов, викладач гімназії, колишній 

народний учитель, один із засновників міської громадської бібліотеки.  

Ідеї створення демократичної республіки (відповідно до програми ПНС), 

порятунку батьківщини, зменшення «класового тертя й ворожнечі», 

солідарності стали провідними для щоденної сумської газети «Народная 

свобода». До Сумської міської думи редакція пропонувала списки кандидатів 

у гласні від зазначеної партії; це були висуванці від редколегії періодичного 

видання, члени Харківського губернського комітету ПНС – колишній та 

діючий редактори: М. Панов, член Окружного суду; І. Вернер, інспектор 

гімназії, помічник голови комітету з заснування Сумського народного 
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університету (список № 4). Подібні агітаційні функції здійснювала щоденна 

прогресивна газета «Сумской вестник» (до редакційного бюро входили члени 

ПНС, зокрема це стосується № 215–236 за 1917 р.). 

Орган Куп’янського комітету ПНС, політична, громадська й літературна 

газета «Свободное слово» випустила в світ спеціальний номер (без дати, десь 

наприкінці жовтня 1917 р.) – «Экстренные телеграммы «Свободного слова», 

де під заголовком визначалися основні партійні принципи: захист честі, 

гідності, єдності, цілісності й незалежності Росії; дотримання закону й 

законності; припинення багатовладдя і смути в державі. Детально 

пояснювалися правила голосування на виборах до Установчих зборів. Своїм 

однодумцям редакція пропонувала список № 6, наголошуючи на ставленні до 

опозиції: «не можна голосувати за писок № 3, більшовиків», «не можна 

голосувати і за список № 5» – соціалістів. Ще одне спеціальне видання ПНС 

під назвою «Наш голос» (Богодухів, 1917) було присвячено виключно 

питанням виборів до Установчих зборів (список № 6, передова стаття про 

діяльність ПНС та інших партій, кореспонденції «За кого голосувати?»         

Ів. Азбукіна та «Наші кандидати» В. Татаринова).  

Цього часу в Херсонській губернії існували загалом інші партійні 

пріоритети, переважав вплив РСДРП, у політичних процесах  

налагоджувалися форми створення партійних блоків. Це також зауважив 

доцент О. Мукомела: «На ситуацію в революційній Україні впивала ще одна 

пропагандистська сила – російські соціал-революціонери, які відрізнялися від 

українських своїм нерозумінням національного питання і небажанням його 

розв’язувати, їхня революція обмежувалися лише соціально-політичними 

проблемами…» [209, с. 72]. Нелегальні видання в основному пропагували 

свою ідеологію та подавали агітаційні заклики. Наприклад, газета «Борьба» 

(Миколаїв, 1908) намагалася залучити до своїх лав нових борців, яких партія 

поведе в «царство соціалізму» (1908. № 2). Редакція «Голосу рабочих» 

(Єлисаветград, 1905) оприлюднила «найближчі вимоги»: «Геть 

самодержавство! Хай живуть Всенародні Установчі збори! Хай живе наша 
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подальша боротьба з буржуазією! Хай живе соціалізм!» (1905. № 1). Про 

вибори в районні думи, актуальні партійні завдання, роль робітничої преси в 

передвиборчій кампанії та мобілізації партії писала єлисаветградська газета 

«Социалдемократ» як орган РСДРП у 1917 р. До цієї теми послідовно 

зверталася щоденна херсонська газета «Солдат и рабочий», обговорюючи 

питання пропорційної системи виборів, всенародного голосування, 

підготовки до виборів у міську думу, рівноправності жінок у виборчих 

процесах і т.д. 

Народна газета «Свободный крестьянин» (Херсон, 1917) не була в 

прямому значенні партійною, хоча в надзаголовку використала девіз ПСР «В 

боротьбі здобудеш ти право своє!», а на своїх сторінках містила публікації 

про вибори до Установчих зборів. Так, один із номерів періодичного видання  

вийшов із великим оголошенням на першій шпальті: «Товариші й громадяни! 

Сьогодні останній день виборів депутатів в Установчі збори. Віддавайте свої 

голоси тільки за соціалістичні списки!» (1917. № 149). До обраних належали 

партії та блоки: список № 4 – губернська рада селянських депутатів, ПСР та 

ОЄСРП; № 6 – ОЄСРП «По’алей-Ціон»; № 7 – РСДРП (об’єднана) і «Бунд»; 

№ 8 – УСДРП; № 9 – РСДРП(б).  

Свій внесок у передвиборчу агітацію внесла і газета «Известия 

Елисаветградского Совета рабочих и солдатских депутатов» (Єлисаветград, 

1917). В кількох номерах надруковано такі звернення: «Кожен член 

соціалістичної партії в нашому місті повинен стати передплатником 

«Известий». Кожен член соціалістичної партії повинен організувати 

колективну передплату на “Известия». Тут опубліковано кілька статей про 

політичну ситуацію в Думі, здійснено огляди партійного життя, подано такі 

актуальні матеріали, як «Парламент і влада», «Мобілізація революції», 

«Влада демократії» Астрова, «Професійні спілки та економічна боротьба»      

Б. Завадовського, «Імперіалісти і соціалісти на майбутній карті Європи» 

М.Р., «Соціалізм на фронті» Р. Ростова, «Що читати? (До виборів в Установчі 

збори)» Б. З. та ін. 
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Редакція стежила за подіями в країні та у своєму місті, тому серйозно 

поставилася до виборів у міську думу 1917 р. Зі сторінок єлисаветградських 

«Известий» послідовно лунав заклик голосувати за список № 1 – 

соціалістичного блоку. Інше агітаційне оголошення мало ширшу 

інформацію: «Товариші! Наближається день виборів у міську думу. 

Готуйтесь до виборів, всі йдіть за отриманням виборчих карток, записок і 

конвертів! Всі йдіть до урн! Жоден голос не повинен пропасти!» (1917. №41). 

Потенційним виборцям адресовано роз’яснення: «Товариші! Чимало з вас 

зайняті на фабриках і заводах і не можуть особисто з’явитися за виборчими 

картками. Пам’ятайте, що голова сім’ї може отримати виборчі картки для 

всієї сім’ї. Необхідно лише пред’явити домову книгу або паспорт. 

Поспішайте всі за картками! Виконайте свій громадянський обов’язок! 

Покажіть, що ви свідомо ставитесь до виборів! Запам’ятайте: список № 1 

Соціалістичного блоку» (1917. № 43). 

Подібну агітаційно-пропагандистську діяльність перед виборами різних 

рівнів можна простежити в різних виданнях на початку ХХІ ст. Сьогодні 

політтехнологи використовують широку мережу як друкованих форм 

матеріалів виборчої кампанії (листівки, плакати, афіші, брошури, буклети), 

так і зовнішньої реклами. Хоча всі ці засоби (листівки, бюлетені, вкладиші 

тощо) не є новими й активно використовувалися ще на початку ХХ ст.  

Як вважають політологи, в демократичних суспільствах партіям 

належить основоположна роль у формуванні та функціонуванні всіх ланок 

державної влади. Це здійснюється шляхом участі у виборах, боротьби за 

здобуття перемоги, що може відбутися в процесі залучення якомога більшої 

кількості голосів виборців. Як пише Ю. Шведа, «партії прагнуть пробудити 

інтерес громадян до виборів, запропонованого ними кандидата у депутати чи 

програми, здійснюють і координують розподіл кандидатів за виборчими 

округами, готують партійні списки за умов пропорційних виборів, формують 

передвиборні платформи та гасла, організовують і агітують за своїх 

кандидатів» [347, с. 207–208].  
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Розглянемо форми подання інформації в партійній пресі під час 

позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 р. На 

жаль, більшість партійних газет, що виходять напередодні виборів, нехтують 

загальними правилами видавничого бізнесу: не реєструються офіційно, не 

зазначають вихідні дані (скажімо, дати виходу в світ), не мають редколегії; 

деяку обов’язкову інформацію подають дуже дрібним шрифтом, сірим 

кольором, часто в «несподіваних місцях» (наприклад, збоку).  

Так, у Державному реєстрі друкованих ЗМІ та інформаційних агентств 

як суб’єктів інформаційної діяльності не вдалося знайти дані про вісник 

«Боротьба», газету «Візитка Яроша» (таке видання зареєстровано в 

Дніпропетровську пізніше — 27.07.2015 р.) та «Європейську газету». 

Скажімо,  вісник Радикальної партії «Боротьба» не подає рік виходу в світ, 

але за контекстом можна реконструювати події 2014 р. У віснику № 4 (тираж 

10 тисяч примірників) основним героєм виступає Олег Ляшко (шість фото), 

який фігурує у двох основних публікаціях: інтерв’ю «Ідемо у ВР по Списку 

гідності» (с. 1, 4) та виступі лідера партії під назвою «Україна 2014. 

Повстали, захистимо, відродимо!» (розворот с. 2–3), де викладено «план 

боротьби за свободу та процвітання України». Один із спецвипусків газети 

«Боротьба» подає основну програму партії на чотирьох сторінках (формат 

А4): «Ляшко: «Завдання № 1 – захист соціальних прав громадян» (у випуску 

вісім фото О. Ляшка з виборцями). Ще один спецвипуск пропонує на першій 

шпальті промовисту назву «25 жовтня — рубікон для України», а також 

звернення О. Ляшка до громадян (с. 1–2).  

У газеті «Візитка Яроша» (21 жовтня 2014, Дніпропетровська область, 

тираж — 50 тисяч примірників) подано знімок кандидата в камуфляжі, гасло 

«Я обираю Яроша!» та 10 аргументів «за» (нове обличчя, захисник, чесний, 

досвідчений, патріот, відповідальний, миротворець, земляк, державник, 

справедливий) із поясненнями. Тут же звернення «Я прийшов, щоб ви 

перемогли!». На третій сторінці — характеристики В. Яроша (до слова 

запрошені Міністр освіти України, Голова служби безпеки України, Голова 
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Української всесвітньої координаційної ради), на четвертій – нарис «Дмитро 

Ярош — лідер нової доби».  

«Європейська газета» (друкований орган Європейської партії України, 

що з’явилась у квітні 2014 р.) основні теми діяльності розгортала навколо 

свого лідера М. Катеринчука таким чином: у ретроспективі (розворот про 

важкий рік Європейської партії 2013–2014 рр.), про роботу на Майдані (с. 4), 

план дій (с. 5), інтерв’ю з головою партії (с. 6), виступ політтехнолога            

С. Гайдая (с. 7) та «Урок для України» (с. 8). Отже, на с. 1–6 був 

презентований безпосередньо лідер партії М. Катеринчук.  

Подібний контент трапляється у багатьох сучасних газетах, чиє основне 

призначення — агітація напередодні виборів за конкретні списки та 

конкретні кандидатури.  

Як зауважують київські вчені — журналістикознавець В. Іванов  та 

соціолог Н. Костенко, розглядаючи участь партійної преси України у 

виборчих процесах (на прикладі виборів до Верховної Ради України 1998 р.), 

важливе значення в таких процесах має презентація еліт — «навмисний 

(цільовий) дискурс партій та лідерів із електоратом», що відбувається 

кількома шляхами: зустрічі з виборцями; підготовка листівок, плакатів, 

буклетів; представлення політичних платформ у медіа; використання 

визначених засобів масової інформації для «пропаганди власних поглядів, 

трансляції політичних іміджів та боротьби з опонентами»; створення 

простору і способів комунікації [143, с. 131]. 

Одним із сутнісних компонентів виборчих процесів, в яких беруть 

участь партії, є лідер партійного об’єднання чи організації. На початку       

ХХІ ст., коли в Україні значно зросла кількість різноманітних за своєю 

ідеологією партій, духовно-моральний та соціально-політичний досвід 

партійного провідника відіграє значну роль у процесі політичної комунікації, 

сприйнятті суспільно-політичних завдань партії, формуванні її визнання 

серед населення (потенційно — виборців у виборчих кампаніях різного 

рівня) [74, с. 65–66].  
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Так, професор М. Морарь розглядає партійне лідерство як одну з 

найпоширеніших форм політичного лідерства, визначаючи такі важливі риси 

партійного лідера: «це авторитетна, визнана у своєму партійному середовищі 

особа, обрана керувати партією і здатна консолідувати партію та громадян 

навколо спільної мети, найефективніше репрезентувати інтереси конкретної 

соціальної групи» [206, с. 83]. Дослідник також аналізує види партійної 

комунікації у контексті загальної інформатизації суспільства, наголошує на 

передумовах публічної політики завдяки «інформаційному впливу 

політичних акторів один на одного та навколишнє середовище» [205, с. 6], 

зазначає виникнення «інформаційної індустрії політичних партій» [205, с. 9]. 

Українські та закордонні політологи успішно вивчають становлення та 

розвиток комунікації у політичних партіях та можливості професійного 

формування політичного лідерства. Скажімо, питання іміджу лідера в 

історичному та сучасному контекстах, функціонування інституту лідерства 

як механізму впливу в політико-владних відносинах, характеристики 

психології лідерства, національного та реґіонального виміру соціокультурних 

комунікацій у системі політичного лідерства порушуються на сторінках 

багатьох наукових журналів, зокрема «Теорія і практика правознавства», 

«Аналітика і влада», «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та 

оборони», «Актуальні проблеми політики» тощо. Безпосередньо чи 

опосередковано до цих проблем звертаються В. Бебик, М. Головатий,                

Ф. Кирилюк, М. Обушний, Ф. Рудич, М. Хилько та ін. Застосування 

політичного маркетингу та паблік рилейшнз, стратегія й тактика побудови 

іміджу партійного лідера, використання елементів пропаганди та інших 

важливих компонентів формування «візуального образу, політичного 

символу та соціального стереотипу» вивчаються дослідниками в 

кандидатських дисертаціях (І. Демішева, О. Куцова, Н. Лікарчук,                    

О. Логвиненко, Б. Новожилов, С. Осипова та ін.). 

В цій тематиці мають свої напрацювання й українські 

журналістикознавці, зокрема в річищі загальних досліджень взаємодії мас-
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медіа та політики (це зокрема В. Здоровега, В. Карпенко, А. Москаленко,       

І. Паримський, А. Чічановський, В. Шкляр та ін.). Та найчастіше не брався до 

уваги безпосередній системний зріз політичної комунікації. Щоб з’ясувати 

особливості характеристик лідера тієї чи іншої партії та порівняти засоби їх 

відображення на сторінках сучасної партійної преси України, обрано три 

газети, що виходять періодично: «Свобода» (№ 350, 24–30 березня), 

«Солідарність» (№ 4, квітень), «Кличко мер» (травень).  

Саме метод контент-аналізу дозволив конкретно визначити показники 

(частоту згадувань та специфіку виявлення характеристик лідера партії, 

представників своєї або іншої партії). На підставі отриманих кількісних 

даних, визначення ключових слів і словосполучень, а також візуальних 

образів, поданих на сторінках партійної преси, проведено порівняльний 

аналіз та зроблені висновки щодо розуміння ролі лідера в партійній та 

політичний діяльності в Україні.  

Як і більшість дослідників, білоруський науковець Н. Єфімова акцентує 

увагу на тому, що при проведенні контент-аналітичного дослідження 

важливою стає використання такої формальної ознаки, як наявність у тексті 

відповідних опорних слів для точнішої ідентифікації результатів [123, с. 30]. 

Такими словами щодо ключового поняття (лідер, партійний лідер) були 

визначені безпосередні імена керівників трьох партій – Олег Тягнибок (ВО 

«Свобода»), Петро Порошенко («Солідарність». Блок Петра Порошенка), 

Віталій Кличко (ПП «Удар» Віталія Кличка). Неодноразово на сторінках 

газет відповідних партій вживалися синоніми (наприклад, лідер «Свободи», 

свободівець, націоналіст).  

Наприклад, у газеті «Свобода» найчастіше використовуються такі 

опорні слова: лідер «Свободи» Олег Тягнибок / лідер «Свободи» / голова 

партії / очільник «Свободи» / Олег Тягнибок (11); рідше – очільник 

націоналістів (2). Найбільше таких ключових словосполучень на другій 

сторінці, де є рубрика «Від першої особи». В аналізованому номері подано 

інтерв’ю О. Тягнибока «Радіо Свобода», де політик так висловився про свої 



327 
 
політичні амбіції: «Я політик із 25 річним стажем. І також голова партії, яка 

… зуміла реалізувати дуже багато пунктів політичної програми. Для мене не 

важливо, яку я матиму посаду… Готовий працювати рядовим політичним 

діячем…» (2016. № 350).  

Нерідко на сторінках «Свободи» подаються висловлювання про 

активістів партії: найчастіше це такі ключові слова, як: свободівці, наша 

політична сила, націоналісти, депутати-свободівці, активісти «Свободи» 

(міські, районні, обласні організації), голова фракції «Свободи», 

однопартійці. В цьому контексті названо імена однопартійців О. Тягнибока: 

І. Мірошниченка, А. Іллєнка, О. Суховського О. Вінницького та ін., як 

правило, підкреслюється позитивність їхньої діяльності (зокрема, в 

публікаціях «Нам потрібна лише перемога!», «”Свобода” не допустила 

підвищення цін на потяг ”Одеса–Київ”», «Треті бандерівські читання», 

«Толерування окупантів»). «Рецепти від пані Марії» та «Посміхніться» 

(поради, анекдоти) мають нейтральне забарвлення (телепрограму не брали до 

уваги).  

Опозиціонери «Свободи» (Партія реґіонів, Радикальна партія Олега 

Ляшка, «Народний фронт», «Самопоміч») часто отримують від редакції 

негативні образи й словосполучення: «депутатка-самопомічанка», «метка 

самопомічанка, мільйонерка у свої 27 років», «реґіональний депутат — 

покровитель бурштинових копачів», «політсила Яценюка» — «корупційні 

оборудки Пашинського», «фронтовик» Пашинський (публікації  «Майстер-

клас з корупції», «Підозрюваного у держзраді Шевцова відпустили», 

«Супержадібність», «На тендерних закупівлях»). Подібна ситуація 

фіксується і за допомогою фотознімків, що присутні на сторінках газети ВО 

«Свобода»: лише в трьох фотосюжетах із 31 присутній лідер партії                

О. Тягнибок, його однопартійці — у 4, особи інших політичних сил — у 9, 

нейтральний зміст мають 15 світлин. 

Інформаційно-політична комунікація в газеті «Солідарність. Блок Петра 

Порошенка» відбувається інакше, адже ініціатори та недавні очільники цієї 
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партії обіймають важливі пости в державі та столиці — від президента до 

мера. До опорних слів і словосполучень, що визначають діяльність партії, 

належать такі: БПП (Блок Петра Порошенка) / фракція БПП / 

«Солідарність», наша партія / політична партія, наш представник, іноді — 

«ми» тощо. Тут варто також розглядати ключові постаті Блоку: 

П.Порошенка, В. Гройсмана, Ю. Луценка, чиї імена по кілька разів 

з’являються в місячнику «Солідарність». Газета веде мову про політичних 

діячів, їхні конкретні вчинки та протистояння іншим силам, відображає 

принципову позицію, справи державної ваги. Так, у квітневому випуску за 

2016 р. «Солідарність» подає кілька матеріалів членів БПП: голови комітету 

Верховної Ради Н. Южаніної, заступника голови комітету ВР з правової 

політики і правосуддя С. Алексєєва («Судова реформа і правове 

перезавантаження»), С. Березенка («Солідарність» як партія європейського 

типу, звіт із чергового з’їзду). 

Згадування про інші політичні партії та їхніх очільників не мають у 

газеті різко опозиційного налаштування («Батьківщина», «Самопоміч», 

«Народний фронт», Радикальна партія Олега Ляшка; Ю. Тимошенко,              

А.  Садовий, А. Яценюк, О. Ляшко). На сторінках «Солідарності» частині 

публікацій притаманна нейтральна («без партійного забарвлення») 

модальність: інтерв’ю з Головою Меджлісу кримськотатарського народу, 

народним депутатом Р. Чубаровим, розмова зі скульптором світового 

визнання О. Пінчуком, репортаж із зони відчуження «Тінь Чорнобиля». На 

шпальтах «Солідарності» (2016. Квітень) виявлено 25 фотографій 

(додатково: одна карикатура та одна інфографіка), по двічі на них зафіксовані 

П. Порошенко та Ю. Луценко, їхні однопартійці з’являються на світлинах 

тричі, решта 18 зображень мають нейтральний зміст.  

Непроста ситуація склалась із третім обраним для аналізу виданням — 

інформаційним бюлетенем «Кличко мер» (2016. Травень): по-перше, архів 

газети, як і основні повідомлення про діяльність київського мера, розміщено 

на сайті, що вгорі має напис «Партія УДАР Віталія Кличка» [228], по-друге, 
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ще на початку жовтня 2016 р. на офіційній сторінці ПП «Солідарність. Блок 

Петра Порошенка» головою партії було зазначено Віталія Кличка [154].  

Таким чином, у бюлетені одночасно присутні лідер політичної партії та 

столична влада в одній особі В. Кличка. В більшості публікацій, що вміщені 

під рубриками «Новини», «Пряма мова», «Воля до перемоги», 

«Інфраструктура», «Європейська столиця», де подаються висловлювання 

головного героя, присутній займенник ми. Наприклад, в інтерв’ю В. Кличко  

найчастіше використовує словосполучення: «ми, як столична влада», «ми 

відкриємо», «ми вивчаємо», «ми підтримуємо», «ми маємо це робити»; 

рідше — «я особисто», «я спеціально виїжджав», «хочу нагадати».   

Слід підкреслити: газета «Кличко мер» цілком присвячена офіційній 

особі: від інтерв’ю «Ми відбудуємо Київ» (с. 1, 3) до замітки «Київ – місто 

чемпіонів» центральним персонажем виступає В. Кличко. Його синонімами 

(опорними словами і словосполученнями) виступають: мер Києва / мер 

столиці, мер (6 разів), міський голова / київський міський голова (3), голова 

«Солідарності» / голова партії БПП «Солідарність» (2). Але найчастіше це 

Віталій Кличко / Кличко / Віталій Володимирович (20 разів). Крім цього в 

текстах газети використовуються такі ключові слова: старший Кличко, 

чемпіон, сімейство Кличків (у публікації про брата Володимира). Отже, лідер 

міста і лідер БПП В. Кличко згаданий в одному випуску газети 28 разів. При 

підрахунку ілюстрацій з’ясовано, що на 11 фото сім разів представлено         

В. Кличка, двічі його брата, лише два знімки мають нейтральний зміст. Крім 

БПП «Солідарність», інші політичні сили в бюлетені не згадуються. 

Отже, для позиціонування лідера тієї чи іншої партії, його політичних 

характеристик, ціннісних орієнтирів у діяльності періодичні видання 

найчастіше використовують рубрики «Пряма мова», де друкуються провідні 

цитати з виступів чи інших публікацій («Свобода», «Солідарність», «Кличко 

мер»). Про авторитетність очільника партії, його змогу консолідувати свої 

політичні сили, як правило, свідчать факти конкретних вчинків, проекти 

доброчинності, втілення їх у життя. Кожне з названих видань прагне 
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показати свого героя в дії, у конкретних справах, у відстоюванні важливих 

державних ідей [74]. 

Доцільно підкреслити думку політолога Б. Кухти, який при дослідженні 

суті й типології формування політичних лідерів (від часів античності до 

сьогодення) визначає потребу масштабності прагнень і впливу лідера, 

персоніфікації його суспільної діяльності [174, с. 15]. Науковець вважає, що 

Україну зможуть вивести з кризової ситуації («системної, організаційної, 

економічної, духовної») лише неординарні особистості. Б. Кухта радить 

позбутися культу «ми», колективності (ці категорії інтерпретуються як 

«приниження, покора й меншовартість»); у перспективі має утвердитися 

«культ індивідуалізму». Вчений пропонує свій політичний прогноз: 

«Формування такого ґатунку політиків, які бачать далі від інших, розуміють 

глибше, переживають сильніше й становитиме політичну еліту України, яка 

рано чи пізно породить так необхідних великих лідерів, символів й 

інтеграторів нації» [174, с. 223]. 

Таким чином, аналізуючи зміст публікацій та фотосюжетів окремих 

номерів трьох партійних газет України (березень – травень 2016 р.) за 

опорними словами та зображеннями лідерів партій, зверталася також увага 

на позиціонування активістів партії та оцінювання представників інших 

політичних сил. У результаті здійсненого контент-аналізу та порівняння 

отриманих результатів можна констатувати, що вже назва інформаційного 

бюлетеня «Кличко мер» відображає основне позиціонування на особі 

київського міського голови, а не очільника (фактично — колишнього) БПП 

«Солідарність».  Натомість газета «Солідарність», яка системно висвітлює не 

лише політичні кроки партії (БПП), а й відображає принципи 

загальнодержавної, ціннісно-моральної, духовної підтримки громадян 

України, дотримується толерантного й  виваженого тону публікацій. На 

сторінках часопису «Свобода» чітко протиставляються «свої» й «чужі», 

однопартійці та інші політичні сили, які часто здобувають негативну 
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характеристику. Позиція самого лідера подана на другій сторінці, а його фото 

не переважають у загальному контенті видання. 

«Політичні обличчя» в Україні останнім часом практично не 

змінюються, гравці на політичній арені повторюються від виборів до виборів. 

Скажімо, участь у позачергових виборах до Верховної Ради України у 2014 р. 

взяли 29 партій, із низ пройшли 6 (Блок Петра Порошенка, Народний фронт, 

об’єднання «Самопоміч», Опозиційний блок, Радикальна партія Олега 

Ляшка, ВО «Батьківщина»), потіснивши попередніх лідерів (Партія реґіонів, 

«Наша Україна», КПУ) [227]. Академія Української преси, яка проводила 

моніторинг політичних новин напередодні виборів Президента України (19–

24 травня 2014 р.), зосередившись на інформаційних потоках відомих 

українських телеканалів, з’ясувала, що  найбільше згадувань стосувались 

таких політичних партій, як: ПР, КПУ, Правий сектор, ВО «Свобода», ВО 

«Батьківщина», УДАР [204]. При цьому серед політичних персон найбільший 

рейтинг уваги належав: О. Турчинову, А. Яценюку, Ю. Тимошенко,               

П. Порошенку, А. Авакову [204]. Такі факти засвідчують, що не завжди лідер 

партії та його політична організація ототожнюються.  

Важливим чинником сучасних виборчих процесів є питання гендерної 

рівноправності, а з недавнього часу цей аспект також відіграє важливу роль у 

політичних процесах державної ваги, особливо після прийняття Законів 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та 

«Про місцеві вибори». Питання гендерного балансу понад два десятиліття 

перебувають у полі активного вивчення українських науковців різних 

галузей — соціологів, психологів, політологів, правознавців, істориків, 

журналістикознавців, серед яких В. Агеєва, А. Волобуєва, Н. Грицяк, О. Кісь, 

Л. Малес, Т. Марценюк, Т. Мельник, О. Пода, Н. Сидоренко, М. Скорик,        

О. Сушкова,  Л. Таран.  

Вартим уваги є дослідження О. Уварової, яка проаналізувала 

дискримінаційні положення українського законодавства щодо жінок, 

визначила політичне представництво жінок у нашій країні, показала 
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найближчі перспективи протидії насильству щодо жінок, а також зазначила 

причини, чому Україна у світових рейтингах гендерної рівності в 2015 р. 

посідала 67 місце серед 142 країн [308].  Гендерний аналіз і рекомендації для 

ЗМІ надавали й окремі громадські організації (Інститут масової інформації, 

Міжнародний центр перспективних досліджень, «Жінки у політиці», 

«Рівність і взаємоповага», «Повага» та ін.).  

Моніторинг партійних медіа (сайтів окремих партій, друкованих ЗМІ, 

електронних версій газет) дозволив вибрати та проаналізувати як 

висловлювання політичних лідерів про суспільне призначення жінки, її роль 

у громадському житті, політиці та державі, так і зробити окремий зріз 

матеріалів про «жіноче свято», що демонструють не тільки гендерну 

збалансованість, а й закріплення певних стереотипів. Контент-аналіз окремих 

публікацій дав змогу визначити наявність чи брак фемінітивів у мові 

українських медіа [див.: 68; 72].  

Чимало жіночих організацій і політичних лідерів намагаються 

закцентувати свою увагу на досягненнях жінок в Україні, наблизитися до 

європейських стандартів присутності жінок у парламенті, подолання 

традиційних гендерних стереотипів у виборчих кампаніях і політичних 

процесах, налагодження толерантного й збалансованого інформаційного 

супроводу всіх питань, що стосуються діяльності жінок, зокрема в нашій 

державі. Наприклад, Український жіночий фонд здійснив ґрунтовний аналіз 

поточної ситуації (2011 р.) щодо гендерної рівності й констатував: якщо 

розглядати ступінь залучення жінок до політичної активності та доступу до 

прийняття рішень як «ключовий показник гендерної рівності суспільства», то 

в нашій країні спостерігається «негативна тенденція». Скажімо, за рівнем 

освіченості жінок наша держава посідає 23 місце, а за рівнем політичних 

прав та можливостей жінок — лише 105 [322, с. 7].  

Неоднозначним залишається ставлення політичних партій України до 

збільшення кількості жінок у владі, хоча загалом декларуються рівні умови 

діяльності та брак дискримінаційної політики щодо жінок у політичних 
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партіях [322, с. 12]. Так, Український жіночий фонд подав такі показники: 

станом на 2016 р. у Верховній Раді України — 7,6 % жінок, «за умови, що за 

європейськими стандартами жінок у парламенті має бути не менше 30 %». Це 

підтвердила й громадська організація «50 відсотків»: «Україна, яка твердо 

заявила про свій європейський вибір, займає передостаннє місце з 58 країн — 

членів ОБСЄ за рівнем політичної участі жінок. За кількістю жінок у 

парламенті ми далеко позаду багатьох країн Азії та Арабського світу (за 

даними Міжпарламентського Союзу)» [89]. Тому соціальний проект «Жінки 

— це 50 % успіху країни» (загальне гасло громадської організації «Коли 

жінки приходять до влади — країна розцвітає!») спрямований на активізацію 

жінки в громадсько-політичному житті, врівноваження представництва жінок 

і чоловіків на ключових позиціях у державі задля створення «справді 

європейської моделі суспільства».  

Важливі питання в цій сфері обговорювалися на першому 

всеукраїнському Форумі політичного лобі жінок (Київ, 1 липня 2016 р.) під 

назвою «Жінка в сучасній українській політиці — стратегії участі та 

перспективи». Проект «Побудова жіночого політичного лобі в Україні», що 

охоплює 12 областей усіх регіонів, має стати однією із стратегій збільшення 

показників участі жінок у політичній діяльності країни. Одна з 

координаторок проекту О. Ярош зазначила вектори діяльності: політичні 

партії, робота зі ЗМІ, робота з громадами [цит. за: 126]. 

Новий Закон України «Про місцеві вибори» (прийнятий 14.07.2015) 

зафіксував обов’язкову норму для політичних партій — у виборчому списку 

має бути не менше 30 % представників однієї статі [див.: 131]. Адвокат, лідер 

партії «Спільна дія» Т. Монтян прокоментувала нову норму так: 

«…Особисто я ставлюся до квотування негативно, бо ця норма принижує 

жінок. В нашій партії «Спільна дія» з цим питанням якраз все чудово — у нас 

порівну чоловіків та жінок. Просто у нас неолігархічна, недерибанна партія, а 

тому гендерний баланс — такий самий, як і в середньому по популяції. 

Формальна гендерна рівність — це дурниця. В радах мають працювати 
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професіонали незалежно від статі, а не коханки-утриманки, включені в 

списки виключно задля виконання ганебної норми закону (підкресл. наше. – 

В. Г.). А жінок в політиці у нас мало, тому що жінки наразі рулять через 

чоловіків — так зручніше. Але реальний вплив жінок на політику анітрохи по 

факту не менший, ніж вплив чоловіків… З тексту закону не зрозуміло, в якій 

частині списку мають бути представники тієї чи іншої статі. За логікою, 

жінкою має бути кожен третій списочник, але по факту на таку конкретну 

норму просто не зважатимуть, нехтуватимуть, тобто по факту ця норма є 

піаром, виконання якої … залежатиме виключно від виборчих комісій» [126]. 

Лідер Національної демократичної партії України О. Чинка має 

протилежну думку. Відповідаючи на запитання про те, якою має бути жінка в 

українській політиці, діячка зазначила: «Для мене сьогодні актуальним є 

питання про те, якою є роль жінки в сьогоденні. Зокрема, і в сучасній 

українській політиці… Поширеною є думка про те, що жінка у політиці – 

істота без статі. Проте я, як жінка і як політик водночас, категорично проти 

такого стану речей. Справа в тім, що гендерна рівність, до якої апелюють як 

до виправдання однаково жорстких і суворих вимог у конкурентній боротьбі 

на політичній арені, полягає зовсім не в ототожненні жінки з чоловіком і не в 

нівелюванні особливостей їх належності до статі, а навпаки – в балансі 

чоловічого і жіночого у їх виявах. Саме тому для законотворчого процесу 

настільки важливим є здорове співвідношення чоловіків та жінок в органах 

влади, зокрема – в парламенті» [215]. 

Відповідно до нового Закону «Про місцеві вибори» було внесено зміни 

до Закону України «Про політичні партії в Україні», де наголошено на 

розмірі квот, що визначають «мінімальний рівень представництва жінок і 

чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати від партії» 

(стаття 8). Восени 2015 р. Міжнародний центр перспективних досліджень у 

співпраці з медіа-порталом «Апостроф» проаналізували це питання, 

опитавши кілька українських партій з приводу необхідності залучення жінок 
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до партійних лав, обрання їх керівниками, ставлення до гендерних квот. 

Виявлено як позитивні, так і негативні моменти.  

Зокрема дослідниця Т. Марценюк опирається на моніторинг публікацій 

у друкованих ЗМІ та онлайнових виданнях («Українська правда», сайт 

«Об’єднання «Самопоміч», журнал соціальної критики «Спільне», 

Інтерньюз-Україна, сайт «Повага» тощо). Соціальнокомунікаційний аспект 

гендерних квот висловлено вже у заголовках: «Хаос із застосуванням 

гендерної квоти на місцевих виборах є прямим наслідком безсистемності 

законодавчої роботи парламенту», «Гендерні квоти проти статусу кво: доступ 

жінок до політики», «Дозвіл ЦВК не дотримуватися гендерних квот на 

виборах – абсолютне ігнорування норм законодавства», «Quota Morgana: як в 

Україні не спрацювали гендерні квоти на виборах 2015», «Гендерне право – 

принизливо чи почесно?» та ін. [343, с. 13–14].  

Опитування й моніторинг щодо гендерних квот показали, що українські 

політичні партії прийняли це «досить позитивно», декларуючи повагу до 

цінності рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Але жодна партія 

не надала чітких даних про гендерний склад партії на різних рівнях (вочевидь 

відсоток жінок, які очолювали списки кандидатів до обласних, міських рад,  

м. Києва та міст – обласних центрів, становив відповідно 8,8 % та 11,5 %) 

[343, с. 12], що виявило проблему «вертикальної гендерної сегрегації» 

(незначна кількість жінок керівного складу партії продемонстрована в 

рубриках про лідерів тієї чи іншої партії, як показали матеріали тогочасних 

партійних сайтів) [343, с. 5].  

«Українська правда» проаналізувала дані політичних партій із 25 тисяч 

округів, у яких 25 жовтня 2015 р. відбулися місцеві вибори (всього було 

зареєстровано понад 17 тисяч кандидатів). Найбільшу кількість жінок 

запропонували такі партії: «Самопоміч» – 35 %, «Відродження» — 33 %; 

«Свобода», «УКРОП», «Батьківщина», «Громадянська позиція», 

Опозиційний блок – по 31 %; на рівні «рекомендованих» 30 % – Радикальна 

партія  О. Ляшка; менше — «Наш край» (28 %) і «Солідарність» (20 %) [47].  
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Як дискримінаційні моменти під час реєстрації жінок-кандидаток на 

місцеві вибори, моніторингові організації зазначали такі факти: відмови в 

реєстрації, неприйняття гендерної квоти, агресивне ставлення виборців до 

молодих жінок — кандидаток у депутати (запитання на зразок «Хто в тебе 

чоловік?», «Для чого тобі, молодій дівчині, влада?» і т.д.), констатація 

нерівних підходів («Молодий вік для чоловіків – перевага, а для жінок – 

недолік») тощо.  

Певним суспільним барометром сприйняття гендерної рівності та 

гендерного балансу в політиці є ставлення політичних партій до свята             

8 Березня (історично — боротьба жінок за рівні й демократичні права; 

традиційно — свято жінок). У цьому ракурсі важливим є ставлення 

політичних партій в Україні до політичного й державного статусу жінки 

крізь призму висвітлення в пресі «жіночого свята». Для огляду обрано 

партійні друковані видання та сайти окремих партій (ВО «Свобода», ПП 

«Солідарність. Блок Петра Порошенка», КУН, Національна демократична 

партія України, Радикальна партія Олега Ляшка та ін.). Традиційне 

сприйняття продемонстрували Національна демократична партія України й 

Радикальна партія Олега Ляшка; історичне розуміння цієї дати та 

альтернативні варіанти відзначення українських героїнь і рядових жінок 

виявили ВО «Свобода», ПП «Солідарність. Блок Петра Порошенка», КУН 

(зокрема, в поданні чи відсутності привітань до 8 Березня, наповнення 

партійних газет іншим контентом) [68, с. 53–54]. 

 Своєрідно відображено березневі події на сайті Конгресу українських 

націоналістів. Серед основних новин такі: Україна вперше відзначає День 

добровольця, вшановано пам’ять провідниці національного руху С. Стецько 

та генерала Р. Шухевича. 1 березня 2017 р. надруковано повідомлення: 

«Хочемо мати державне свято Українських героїнь!». Тут ще вміщено 

публікацію голови Львівського міського осередку Всеукраїнської ліги 

українських жінок Л. Купчик, яка розповіла про традицію такого свята в 

діаспорі, відзначила подвиг українських героїнь різних історичних періодів 
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(княгиня Ольга, Роксолана — Настя Лісовська, Олена Завісна, Леся Українка, 

Ольга Бесараб, Олена Теліга та ін.).  

Ставлення до вшанування жінки, трактування її образів і стереотипів на 

політичному рівні неоднорідне. Тож дискусії про 8 Березня як свято 

державної ваги чи міжнародного резонансу, ототожнення жінки з красою і 

затишком чи героїзмом і патріотичною суспільною місією тривають. При 

цьому українська жінка-«трансформер» (у родині та в політиці) залишається 

на часі в багатьох українських ЗМІ. Вимагає уваги редакційних колективів 

інформаційна підтримка жінок не тільки під час виборів, а й у професійному 

і повсякденному житті, використання доцільних фемінітивів і толерантної 

мови, уникнення стереотипізованих образів жінки.  

Як зауважує Т. Марценюк, «Сексизм може бути в текстах і/або у 

візуальному представленні даних. Сексистською може бути мова. Її часто 

називають «мовою ворожнечі», адже вона ображає певні групи людей – 

жінок чи чоловіків. Повага до людей, їхньої гідності — одна з основних 

несексистських ознак» [196]. Подібні ситуації можна помітити в партійній 

пресі України й у попередні роки, особливо коли це стосується жінок-

політиків. 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», відповідною Державною 

програмою на період до 2016 р. і т.д.), а також ратифікувала основні 

міжнародні документи (Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок, цілі розвитку тисячоліття ООН), все ж доступ 

жінок до вищих щаблів влади, як вважають дослідники цієї важливої 

політичної сфери, перебуває на «декларативному рівні». Повчальним може 

бути досвід інших країн (Норвегії, Швеції, Фінляндії, Литви, США, Великої 

Британії).  

Серед понад 300 політичних партій у нашій державі лише кілька мають 

«жіноче обличчя» («Жінки України», Всеукраїнська партія жіночих ініціатив, 
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Жіноча народна партія, ПП «Солідарність жінок України»), причому на 

політичній арені, під час виборчих перегонів останніх років вони не мали 

значного успіху. Скажімо, про участь у місцевих (обласних, міських, 

районних, районних у містах) виборах 25 жовтня 2015 р. в Україні прийняли 

рішення 142 партії, серед яких було представлено й три суто жіночі політичні 

організації: «Жінки України», «Солідарність жінок України», «Жінки за 

майбутнє» Всеукраїнське політичне об’єднання». Серед партійних лідерів 

помітними постатями цього десятиліття стало не так багато жінок: Юлія 

Тимошенко, Ганна Герман, Наталія Вітренко, Наталія Королевська, Ірина 

Геращенко, Людмила Супрун, Інна Богословська та ін.  

Очевидно, що на сторінках партійної періодики більше трапляється 

публікацій про жінок та їхніх зображень, якщо політичну силу в такій партії 

становлять жінки. Це стосується таких газет ВО «Батьківщина», як 

«Батьківщина» (Київ, Вінниця, Запоріжжя, Суми), «Наша Батьківщина» 

(Тернопіль, Львів, Миколаїв) та інших реґіональних видань. Фактично не 

знайдемо жодного номера такої газети без обличчя (фотографії) та 

висловлювань лідера партії; постійно подаються заяви, інтерв’ю, резонансні 

справи, вимоги, враження, зустрічі, що тісно пов’язані з партійною 

діяльністю Ю. Тимошенко.  

Не залишають без уваги історичні жіночі постаті, досягнення сучасниць 

у різних сферах життя (у політиці, науці, культурі, освіті, економіці) такі 

партійні видання, як «Наша Україна» (Народний союз Наша Україна), 

всеукраїнські газети «Удар» і «Проспект свободы» (партія «УДАР» Віталія 

Кличка), «Свобода» (однойменне ВО), «Нація і держава» (КУН), суспільно-

політичні тижневики «Народна» (Київ; Народна партія В. Литвина) та 

«Народне Поділля» (Хмельницький), вісник  «Аграрії – киянам» (Київська 

міська організація Аграрної партії України). Скажімо, інформаційний 

бюлетень «Наш край» не часто згадує про жінок, лише визначаючи 

кандидатів до Київради (із 20 представників – 3 жінки) та звертаючи до 

«гласу народу» (із трьох «почутих» — двоє жінок) (2015. 19 жовтня); 
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відповідно в номері від 9 жовтня серед кандидатів у депутати до Київради 

(всього 16 осіб) 5 жінок, а «думки киян» представляють 2 чоловіки та 1 

жінка. Подібна ситуація панує в багатьох партійних газетах України.  

Отже, при тому, що журналістика, зокрема в Україні, останнім часом 

значно фемінізувалась, але рівень представлення жінок «як героїнь сюжетів 

та газетних статей» не змінився суттєво. Як зазначають автори навчального 

посібника з гендерної рівності та недискримінації «Гендерні медійні 

практики», цей рівень участі жінок у газетах становив 36 %, у журналах та 

інтернет-ЗМІ ще нижчий — приблизно 23–24 %. Таким чином, експерти 

вважають: «якість представленості жінок у вітчизняних медіа … залишає 

бажати кращого» [60, с. 27]. 

Слід констатувати, що прагнення до гендерної рівності ще не дало 

вагомих результатів як у площині української політики, так і в питаннях 

висвітлення діяльності українських жінок-політиків на шпальтах партійної 

преси. Гендерна асиметрія досі наявна в політичній думці України, в 

інформаційній галузі, мовних особливостях офіційної сфери. Ці та інші 

питання потребують глибшого і більш скрупульозного вивчення.  

Не лише гендерні стратегії визначають демократичні процеси виборчих 

перегонів, але держава, в якій жінки становлять понад 54 % суспільства, має 

забезпечувати рівні права доступу до влади, дбати про толерантне 

висвітлення жіночої репрезентації в політиці. 

Важливе значення під час парламентських чи президентських виборів у 

країні на всіх рівнях має дотримання процедур і принципів реєстрації та 

виходу у світ партійних видань, контроль департаменту реєстрації 

Міністерства юстиції України чи місцевих органів щодо дотримання 

видавничих стандартів, професійної етики, якісного та об’єктивного 

відображення політичних дискусій, толерантного ставлення до опонентів. 

Брак чіткого механізму гендерного квотування не дає змоги жінкам 

реалізувати свій політичний потенціал, а політичні партії ще не виробили 

стратегічних рішень у пропорційній фінансовій та організаційній підтримці 
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жінок-лідерів. Керівництвом до дії має стати Закон України [130], що 

декларує забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав жінок і 

чоловіків на період до 2021 р. 

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 та його основні 

характеристики (при цьому лише одна партія – ВО «Батьківщина» постійно 

демонструє країні досить успішний жіночий імідж сильного політика, хоча 

на різних етапах на політичну арену виступали інші жінки-лідери).  

 

4.3. Політично-мобілізуючі тенденції розвитку партійної періодики  

Застосування цифрових технологій, мультимедійних засобів, 

наближення інформаційно-пропагандистської діяльності партій до потреб і 

можливостей читацької аудиторії 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.  

Чимало «розкручених» політичних партій в Україні мають не тільки 

центральні органи, а й реґіональні, адже свій вплив на суспільство прагнуть 

здійснювати не тільки через «центр», а й «на місцях». Із цією метою місцеві 

осередки створюють свої сайти, що можуть дублюватися чи мати посилання 

на офіційній сторінці партії, або ж, навпаки. 

Невипадково науковці в останні роки відзначають тенденції до 

«персоніфікації  та технологізації сучасного політичного процесу», а також 

набувають розвитку стратегії «віртуалізації влади». Скажімо, кандидат 

політичних наук П. Струнін вивчав специфіку використання веб-сайтів у 

діяльності політичних партій в Україні, особливу увагу звертаючи на сайт як 

«ефективний інструмент передвиборної боротьби», в якій можуть 
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реалізуватися такі функції: «зміцнення бренду, поширення інформації, збір 

коштів (фандрайзинг) і економія витрат, партбудівництво, створення 

партійних груп» [299]. Дослідник залучив до аналізу офіційні сайти (ВО 

«Батьківщина», УДАР Віталія Кличка, КПУ), офіційний інформаційний 

портал (Партія регіонів), офіційну сторінку (ВО «Свобода»). Загальний 

висновок був невтішним: «сайти українських політичних партій абсолютно 

не виконують свою функцію налагодження та підтримки комунікації між 

партією та виборцем» [299].   

Ще кілька подібних досліджень було здійснено вченими в Україні; 

найчастіше результати специфіки та ефективного використання інтернет-

комунікацій у виборчих процесах в Україні, в повсякденному досвіді 

спілкування  політичних партій, впливу на свій електорат, встановленні 

зворотного зв’язку, кардинально відрізняються. Скажімо, С. Михальчук 

використала інтернет-комунікації як «складник електорального процесу в 

Україні» у 2010 р., залучивши  до аналізу інтернет-кампанії кількох 

кандидатів у президенти (С. Тігіпко, В. Ющенко, А. Яценюк, А. Гриценко). 

Серед негативних особливостей цих процесів дослідниця зазначила: 

ігнорування проблеми цифрового ринку, нерозуміння політиками 

функціональних можливостей  інтернет-простору, залучення тролінгу як 

технології маніпулювання,  формальний характер звернення до інтернет-

комунікацій під час виборчого процесу та відсутність реалізації значного 

потенціалу інтернет-комунікацій [200].  

Але за цей час відбулися значні зміни в розумінні значення соціальних 

мереж, необхідності формування якісного контенту, вміння спілкуватися з 

відвідувачами, що значно підвищує успішність функціонування політичних 

інститутів. У науковій статті дослідниця Г. Агафонова, посилаючись на факт, 

що Україна посідає в Європі дев’яте місце за кількістю інтернет-аудиторії  

(темп приросту у 2011–2012 рр. склав 34 %), а «молодь складає 49 % від 

загальної кількості споживачів», робить такий висновок: «адекватно 

побудована інформаційна кампанія в соціальних мережах здатна залучити 
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нових членів політичної партії, сформувати електорат, а також підвищити 

рівень політичної замученості молоді» [1, с. 11].   

Авторка звертається до аналізу представленості релевантних політичних 

партій у соціальних мережах, обравши вже відомих об’єктів для 

дослідження: Партію регіонів, ВО «Батьківщину», УДАР Віталія Кличка,  

КПУ та ВО «Свобода». Зокрема розглядалися параметри доцільності 

використання SMM (Social Media Marketing) — комплексу заходів, 

спрямованих на просування партійного бренду, популяризації засад партії та 

лідера, як результат взаємодії — залучення електорату. Г. Агафонова 

зазначила, що найбільший потенціал за кількісними показниками 

прихильників партії здобуло ВО «Свобода». Названо також сім основних 

проблем, серед яких: неякісний контент, відсутність комунікації,  нестача 

креативності, недостатнє фінансування для роботи модераторів у соціальних 

мережах надмірна персоніфікація, ігнорування можливості краудфандингу, 

[1, с. 11].  Ці та інші питання залишаються на часі й сьогодні.     

Все частіше інформаційні повідомлення про політичне життя тих чи 

інших партійних осередків зміщуються зі сторінок традиційних друкованих 

ЗМІ, з ефіру радіомовлення і телебачення в соціальні мережі [див.: 64; 70].  

Досить прогресивно розвиваються новітні медіа під егідою ВО 

«Свобода». Партія має понад 57 тисяч підписників, понад 58 тисяч осіб 

висловили задоволення процесом комунікації у Facebook. Запропоновано  

різноманітні рубрики: «Відгуки», «Відео», «Публікації», «Заходи», 

«Інформація і реклама» тощо. Присутні окремі сторінки регіональних 

відділень, із якими можна ознайомитися окремо або через головну партійну 

сторінку (Січеслав-Дніпро, Олександрія, Світловодськ). Активно 

відбувається комунікація і в Твіттері, де є офіційна сторінка партії, що була 

зареєстрована в липні 2009 р. Всього зафіксовано 14 тисяч твіттів, понад 55 

тисяч читачів, сторінка подобається 283 особам. 

Варто зазначити, що ВО «Свобода» з квітня 2013 р. веде цілодобове 

«етерне мовлення» (радіо «Голос свободи» – holos.FM). Це не тільки 
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програми інформаційного, культурологічного, просвітницького, 

розважального характеру, а й можливість комунікувати в Інтернеті 

(офіційний сайт радіо, відеоканал «Голосу свободи» на УouTube                     

(+ відеоархів), аудіоархів, сторінки «Голосу свободи» у Facebook, Google+, 

фан-клуб у Facebook, Твіттер «Голосу свободи», Skype). Програмна 

концепція інформаційно-музичної інтернет-радіостанції передбачає 

розбудову незалежної Української держави, має слоган «Радіо з 

неприхованою національною цензурою».  

За станом на 1 вересня 2016 р. радіо «Голос свободи» у Facebook мало 7 

тисяч відгуків задоволених роботою мовлення слухачів. Для зручності 

користувачів існують мобільні додатки (для смартфонів, для #Android та 

#windowsphone), функціонують мобільні студії (зокрема під час проведення 

щорічних фестивалів «Яворина» та «Ше.Fest). Стаціонарна студія «Голосу 

свободи» знаходиться у Харкові (київська на реконструкції). 

Програмна концепція «Свободи» та її радіомовлення має на меті 

розвиток незалежної Української держави на принципах соціальної та 

національної справедливості й гармонійного поєднання інтересів суспільства 

та держави. Не випадково на сайті радіо чітко зазначено: мова мовлення — 

українська, музика в етері — українська.  Як визначено на головній сторінці 

радіо, цей проект здійснюється професійною творчою командою, до якої 

належать здебільшого члени Національної спілки журналістів України з 

багаторічним досвідом роботи у вітчизняних друкованих та електронних 

засобах масової інформації [91].  

Цілодобове інтернет-радіо «Голос свободи» має до десяти постійних 

програм, які оновлюються, не втрачаючи свій архів. Серед таких програм – 

авторський цикл доктора філологічних наук І. Фаріон «Велич особистості» 

(Т. Шевченко, Г. Сковорода, В. Липинський, П. Скоропадський, Є. Маланюк, 

Т. Осьмачка,  Ю. Липа та багато інших видатних постатей України); 

інформаційно-аналітична програма «Мова футболу» (авторський проект       

Д. Шевченка та К. Лукаша), «Голос священика» (ведучий — письменник, 
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науковець і громадський діяч, Архієпископ Харківської і Полтавської УАПЦ 

Ігор (Ісіченко), «Голос історії» (календар визначних подій), «Голос казкаря» 

(авторське виконання Сашка Лірника), «Традиції нації» (автор та ведучий  

Заслужений артист України О. Ґава) та ін. Архів радіо складає майже 500 

сторінок (перша зафіксована тут подія (формат аудіо та відео) 1 травня     

2013 р., наступна 5 грудня 2013 р., що має символічну для «Свободи» назву: 

«Майдан. Революція Гідности»), кількість нового та архівованого матеріалу 

постійно зростає.  

На офіційному сайті ВО «Батьківщини» присутні основні рубрики, що 

відображають життя партії; «Фото дня», «Відео дня», «Пряма мова», 

«Новини» тощо. Партнерами політичної партії виступають «Батьківщина 

молода» та «Європейська народна партія» (ЕЕР). 

У розділі «Пряма мова» подаються актуальні проблеми й коментарі до 

них членів партії (скажімо: «Юлія Тимошенко: Міняти треба не гривні, а 

владу»,  «Ігор Луценко: “Про стан боротьби за Поштову площу”», 

«Олександр Трохимець: “Як Київенерго «обслуговує» киян?”» тощо). На 

стрічці новин є два розділі: «Всі новини» та «Регіональні новини»; крайові 

новини, датовані 15 серпня 2018 р., представлено такими анонсами: 

«”Батьківщина” Васильківщини переймається проблемою забруднення 

повітря», «У Полтаві депутати від «Батьківщини» вирішують проблему 

бездомних тварин, «Волинському партійцю вручили нагороду від президії 

Політради партії», «”Батьківщина” підтримує розвиток хокею на 

Херсонщині», «На Луганщині «батьківщинівці» привітали ветеринарів із 

професійним святом» [29]. 

ВО «Батьківщина» представлена в соціальних мережах — Facebook 

(сторінка лідера партії — Юлії Тимошенко), Twitter, Telegram (має тут 272 

члени), в Youtube.  В сервісі мікроблогінгу Twitter партія зареєстрована в 

серпні 2012 р., має понад 13 тисяч записів користувачів (твіттів), понад 50 

тисяч читачів, у партійному архіві тут зберігається 3695 фото та відео.  
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Об’єднання «Самопоміч» має у Facebook понад 200 тисяч підписників і 

майже стільки ж зареєстровано тих, кому подобається цей акаунт. У Twitter 

партія зареєстрована в листопаді 2013 р., має 1118 твіттів, майже 7 тисяч 

читачів, 71 особі це подобається. Є також сторінка в Youtube; в мережі 

Telegram — 15 членів. 

 «Народний фронт» Арсенія Яценюка теж активно користується для 

комунікації зі своїми прихильниками та зацікавленими особами 

можливостями  соціальних мереж (Facebook, Twitter, Google+), сервісу 

Youtube. В останній мережі партія має понад 200 підписників.  

Цілком активним, спрямованим безпосередньо на особистість лідера 

партії є офіційний сайт Радикальної партії Олега Ляшка (існують також сайти 

регіональних організацій). Новини осередків, програма партії, блоги             

(О. Ляшко, А. Лозовий, В. Галасюк, Д. Лінько) тощо доступні прихильникам 

цієї політичної організації. Сам О. Ляшко має персональну сторінку в мережі 

Twitter, де очільник партії постійно, інколи по кілька разів на день, присутній 

у новинах (фото й відео), коментарях, відповідях на запитання. Тут також 

подано статистику: понад 3 тисячі твіттів, 250 тисяч читачів, 15 особам  

контент подобається. Радикальна партія та лідер представлені також у 

Facebook та Youtube.   

У травні 2017 р. інформаційно-аналітичне видання Львова zaxid.net 

оприлюднило факт про те, що «Опозиційний блок» та «Радикальна партія 

Олега Ляшка», за даними Комітету виборців України, продовжували вести 

свої сторінки в російській соцмережі «ВКонтакте» (на той момент О. Ляшко 

мав 88 тисяч дописувачів) [344], що була заборонена в Україні (Указом 

Президента України від 16 травня 2017 р. введено в дію рішення РНБО про 

оновлення санкцій щодо Росії, під заборону потрапили російські соціальні 

мережі «Однокласники», «ВКонтакте», «Яндекс» і Mail.ru). Згодом, за 

прикладом інших партій (скажімо, ВО «Батьківщина»), О. Ляшко видалив 

свою сторінку.     
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Партійний сайт КУН відкривається гаслом: «Здобудеш Українську 

Державу, або загинеш в боротьбі за неї!». В архіві новин тут понад 500 

сторінок (повідомлення з 2004 р.). Постійно подаються нові випуски газети 

«Нація і держава», можна скористатися газетним архівом попередніх років. У 

мережі  Facebook зареєстровано більше 5 тисяч підписників, майже така ж 

кількість і тих, кому повідомлення КУН подобаються. 

ПП «Солідарність. Блок Петра Порошенка» нещодавно створив також 

однойменний відкритий офіс, де можна прочитати «Новини» (тренінги, 

презентації проектів, нагородження переможців тощо), ознайомитися зі 

змістом і процесом втілення проектів. Саме ця партія спільно з IDF Reform 

Lab відкрила нову форму заохочення талановитої молоді, «формування нової 

політичної культури і реалізації якісних реформ на всіх рівнях». Для цього 

потрібні «агенти змін», які не бояться труднощів, мають «здорові амбіції» та 

готові працювати. Ця програма доступна також в соціальних мережах 

(Facebook, Twitter, Іnstagram). 

Достатньо привабливий та постійно оновлюваний сайт має Партія 

зелених України: періодично змінюються актуальні «Думки лідера» (цитати з 

виступів), подається рубрика «Партія зелених в мас-медіа» (пости в 

Facebook). У цій же мережі присутня така статистика: підписників понад        

4 тисячі, майже стільки ж і тих, кому інформація подобається. Партія 

зацікавлена в нових членах, тому звертається до них із головної сторінки 

сайту: «Думаєш про майбутнє, більше, ніж про теперішнє? Змінюєш планету 

і країну вже зараз? Шукаєш, як використовувати свій потенціал? Тоді тобі до 

нас! Партія Зелених України надасть тобі масу можливостей і шансів! 

Заповнюй анкету і ми обов’язково з тобою зв’яжемося».  

Сайт Народної партії України має скромний вигляд, хоча контент його 

різноманітний. Скажімо, час од часу проводиться опитування з певної 

актуальної проблеми в рубриці «Народна думка» («Друга державна мова в 

Україні», «Виборча система України», «Реформи уряду», «Цензура у 

вітчизняних ЗМІ» та ін.). Одне з таких опитувань стосувалося питання «Чи 
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подобається Вам дизайн та наповнення нового сайту Народної партії?». 59 % 

осіб відповіли ствердно, 21 % висловили своє «ні»; 12 % користувачів 

вважають, що сайт потребує зовнішнього вдосконалення, а 7 % вважають, що 

варто вдосконалити змістовне наповнення. Можливо, керівництво 

прислухається до «народної думки» та здійснить необхідні оновлення. 

Окрім традиційних рубрик («Лідер партії», «Про партію», «Наші 

новини», Україна і світ» тощо), сайт Народної партії подає авторські блоги, 

серед яких В. Тетерук із роздумами «Україна — аграрна чи індустріальна 

держава?», «Чому в колишньому совку з поміж десятків малих народів, лише 

чукчів росіяни робили героями анекдотів?», «”Гібридна війна” та 

“колаборація української влади”», «Нові парадигми розвитку України»;        

О. Якименко — «Що відбувається зі світом?», «Контури майбутньої оборони 

України», «А є хто вважає, що війна з Московією зникне сама по собі?»;  про 

актуальні політичні справи міркують також О. Воронін, О. Гендзьор, Андрій 

Миколайович, В. Томнюк та ін.   

Щоправда, рубрика «Ми в регіонах» не працює, в ній перераховані лише 

АР Крим, Севастополь та обласні центри. Сторінка лідера партії В. Литвина 

діє також у Facebook (відео, публікації, фото). Останнім часом значно 

знизилась новинна активність на сайті Народної партії України.  

Зважаючи на певні (інколи й численні) мовностилістичні помилки, що 

трапляються в текстах у соціальних мережах, доводиться  лише констатувати 

брак літературних редакторів, які б могли впливати на культуру публічного 

інформування та комунікування партії, її активістів, прихильників і тих, хто 

читає, слухає, переглядає їхній контент. Електронна глобальна комунікація у 

деяких дослідників українських медіа викликає занепокоєння у зв’язку з 

нівеляцією мовнокультурних традицій та національних ідентичностей. Так, 

львівський вчений Т. Лильо вважає, що інтернет ускладнює «не тільки 

лінгвістичну присутність нації у глобальном комунікаційному процесі, а й 

прагматизує використання мови, тобто акцентує на функціональному 
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призначенні мови-засобу комунікації», а також стимулює створення 

«глобальної мови, на яку претендує англійська» [178, с. 85].  

Заборона чотирьох російських соціальних мереж в Україні призвела до 

збільшення сегменту української аудиторії, що користується сервером   

Facebook. Як повідомив Укрінформ, із початку 2017 р. кількість користувачів 

зросла на 71 % і на початку 2018 р. складала 13 мільйонів (дані міжнародного 

агентства «We are social») [274]. На сьогодні практичні всі найбільші 

політичні партії мають свою офіційну сторінку або персональну сторінку 

свого лідера в мережі Facebook. 

Скажімо, доцент А. Башук, досліджуючи соціальні мережі як засіб 

актуальних зв’язків державних діячів із громадськістю, зазначає 

популярність політичних новин, якими часто цікавиться населення, та 

зростаючу популярність останнім часом таких мереж, як Facebook і Twitter в 

Україні [10, с. 11].  

Випускниця Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» А. Чернецька в 2013 р. підготувала наукове дослідження, 

присвячене використанню Facebook як «вторинного засобу політичної 

комунікації»  у виборчій кампанії 2012 р. На прикладі семи партій (Партії 

регіонів, ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», ПП «УДАР», КПУ, «Україна – 

Вперед!» Н. Королевської, ПП «Наша Україна») вдалося простежити 

особливості текстового, звукового, відеонаповнення, використання 

кольорової гами, наповненість записами користувачів, наявність коментарів 

тощо. Керуючий партнер цифрової агенції PlusOne DA М. Сваневський 

прокоментував результати використання сайту Facebook як агітаційного 

інструменту таким чином: саме завдяки «проникненню інтернету у Києві та 

найвищому використанню соціальних мереж, в першу чергу, Фейсбук, ВО 

«Батьківщина» отримала у Києві значно кращий результат, ніж прогнозував 

їхній штаб за два тижні до виборів Вони активно працювали зі своїми 

прибічниками це було помітно» [цит. за: 340, с. 11]. 
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Таким чином, соціальні мережі як майданчик оперативного, 

мультимедійного, гіпертекстуального спілкування у сфері політичних і 

партійних комунікацій з кожним роком набирають все більшої ваги. Офіційні 

сторінки політичних партій та персональні сторінки лідерів партій, 

використовуючи новітній маркетинговий інструментарій, створюють все 

більшу конкуренцію традиційній паперовій пресі (газетам, вісникам, 

бюлетеням партій).  

Як правило, тільки діяльні та ефективні політичні партії створюють свої 

друковані засоби масової інформації, при цьому не забувають про те, що 

створюють пресу не як «одноденне явище» чи «пропагандистський випуск» 

для виборчої агітації (таких нелегальних видань в Україні достатньо), а 

дбають насамперед про тривале функціонування медійних партійних органів, 

втілення концепції суспільного розвитку, послідовного донесення до 

аудиторії програмних принципів партії, виховання політичної культури своїх 

постійних передплатників і спонтанних читачів.  

Сьогодні практично не існує таких впливових партійних засобів масової 

комунікації в Україні, які б не мали електронної версії («Блок Петра 

Порошенка. Солідарність», «Наша Батьківщина», «Свобода», «Народне 

слово», «Народна», «Нація і держава», «Народний фронт» діє» та ін.), а 

також цифрового архіву своїх видань. Усе частіше виникає потреба в 

регіональних випусках тих чи інших партійних органів, особливо в процесі 

виборчих кампаній.  

Утвердження нових соціальнокомунікаційних пріоритетів дали змогу 

розширити доступ до політичних подій у країні та світі. Інтернет-

комунікаціям належить вагома роль у мобільності, варіативності, зручності, 

різноманітності форм та змістового наповнення партійної діяльності в 

Україні.  

Більшість діючих політичних партій у нашій країні використовують свої 

сайти (інформаційні сервери), де викладено основні партійні реалії, 

програми, документи, новини, опитування, відео, архіви, блоги тощо. 
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Партійна комунікація все частіше й ефективніше відбувається у соціальних 

мережах. Таким чином, 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 до розділу 4 

В Україні, станом на кінець 2017 р., зареєстровано 352 політичні партії. 

У фондах газетного відділу НБУВ за окремі періоди (1998, 2000, 2014–2017) 

виявлено 321 періодичне видання партійного призначення. Серед цієї преси 

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. За функціональним призначенням партійна преса 1991–2017 рр.: 

громадсько-політична (суспільно-політична, загальнополітична) та  

інформаційна (інформаційно-аналітична).  

За сферою розповсюдження це періодика всеукраїнська, регіональна 

(крайова), обласна, міська, районна інформаційна. 

Проаналізовано передусім контент і структуру тих газет, що 

спрямовувалися на підтримку політичних партій, що подолали «прохідний 

бар’єр» і увійшли до Верховної Ради України (вибори 1998, 2912, 2014 рр.). 

Це преса КПУ, ВО «Батьківщина», Партії регіонів та інших партій. ,  

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 та його основні 

характеристики. При аналізі 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 
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політичних сил. Підкреслено толерантну і виважену позицію газети 

«Солідарність. Блок Петра Порошенка», яка провадить системну роботу не 

тільки у висвітленні кроків самої партії, а й акцентує увагу на 

загальнодержавній, ціннісно-моральній, духовній підтримці громадян 

України. На сторінках газети «Свобода» чітко протиставляються «свої» й 

«чужі», однопартійці та інші політичні сили, які часто здобувають негативну 

характеристику; позиція самого лідера викладена на другій сторінці, а його 

фото не переважають у загальному контенті видання. 

Якщо раніше комунікація обмежувалася ознайомленням із короткою 

біографією кандидата чи кандидатів, їхніми невеликими за обсягом 

зверненнями і роз’ясненнями, інколи – статтями з партійної тематики, 

використанням певної символіки, то нині активно використовуються розлогі 

виступи, редакційні та проблемні статті, кореспонденції, звіти, інтерв’ю, 

нариси, відповідні фотожанри (фоторепортаж, фотозарисовка і т. п.), 

політичні дебати тощо. Різноманіття форм друкованих матеріалів і жанрів у 

сучасній партійній пресі до виборів значно ширший, ніж на початку ХХ ст. 

Значна частина партійної періодики, що постійно функціонує в Україні, 

не звужує зміст своїх публікацій лише до партійної діяльності та активності 

своїх лідерів (рубрики «Партійне життя», «Реґіональні осередки», «Конкретні 

справи»). Серед важливої тематики – суспільно-економічна (рубрики 

«Соціум», «Актуальна тема», «Реформи», «Ініціативи», «Екологія»), 

інформаційно-воєнна («У фокусі», «Війна», «Країна», «Схід»), соціальна 

(«Здоров’я», «Листи в редакцію», «Актуально»), історико-патріотична й 

культурно-освітня («Пам’ять», «Незабутнє», «Герої не вмирають», 

«Історичні хроніки», «Спадщина», «Про мову», «Скарби народу»). У деякій 

партійній періодиці наявні однакові чи споріднені рубрики (серед 

найпопулярніших – «Соціум», «Суспільство», «Країна», «Актуально», 

«Інтерв’ю / Актуальне інтерв’ю», «Погляд», «Позиція», «Спадщина»), що 

дають змогу друкувати матеріали різної тематики, не звужуючи видання 

лише до партійного порадника чи посібника. 
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Спілкування з читачем відбувається в друкованих ЗМІ також завдяки 

жанрам листа, огляду, «діалогу з читачем». Важливе місце в пресі завжди 

посідали інформаційні жанри, зокрема замітка, що є лідером серед усіх інших 

жанрових різновидів. Найменше редакції партійних видань звертаються до 

художньої публіцистики. Останнім часом збільшується насичення газетної 

шпальти візуалізованими матеріалами. 

Як у річищі історії партійної преси, так і нинішніх партійних ЗМІ 

залишаються питання, що не здобули в науці скрупульозного вивчення. 

Газета «під вибори», комунікація у передвиборчих перегонах залишаються 

актуальними темами для журналістикознавців. 

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».  

Моніторинг партійних газет, засновниками яких безпосередньо 

зазначені комітети, бюро, осередки чи об’єднання (ЦК, обкоми, міськкоми, 

райкоми тощо) різних партій України, доводить, що кількісні показники 

цього сегмента друкованих ЗМІ — не кілька десятків, а кілька сотень. До 

того ж це реальні показники, адже газети (повним комплектом чи кількома 

номерами наявні в НБУВ). 

Інформація, яку можна знайти в Державному реєстрі друкованих ЗМІ за 

всі роки незалежності України, суттєво відрізняється від наявної у бібліотеці: 

не тільки тому, що не всі обов’язкові примірники партійної преси 

потрапляють до найбільшого національного книгосховища, а ще й тому, що 

зареєстровані газети й журнали не завжди реалізуються у практичній 

видавничо-інформаційній діяльності. 
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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 становлять 33, 6 %, друге місце 

– СПУ (28 видань, 18,8 %), третє місце – НРУ (17 видань, 11,4 %), четверте – 

СДПУ(о) (8 видань, 5 %).  

У 2012 р. знову перша позиція належить КПУ – 24 видання (41 %), друга 

– Партії реґіонів (18 видань, 27 %). Із загальної кількості партійної періодики 

в газетному відділі НБУВ фактично преса КПУ і ПР становить 68 % всієї 

партійної преси, що вийшла у світ у цьому році. «Політичні гравці» та назви 

їхньої періодики істотно змінюються упродовж 2014–2017 рр. Першу 

сходинку ділять між собою «Самопоміч» та КПУ, на другому щаблі — 

«Солідарність. Блок Петра Порошенка» — 12 видань, на третьому ВО 

«Батьківщина» — 10 видань. Таку ситуацію демонструє графік «Періодичні 

видання найактивніших партій».  

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 
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робітнича партія, газета є виданням Центрального комітету (саме УСДРП, як 

подано в надзаголовку), гаслом видання є заклик соціал-демократів: 

«Пролетарі усіх країн єднайтеся!». 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 «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). 

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+), сервісі 

Youtube, хоча не всі резерви тут використані. Можливості соціальних мереж 

створюють нині конкуренцію традиційним паперовим виданням.   
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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 
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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. 
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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. 
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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 Д, 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 
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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 
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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: 
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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), 
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«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, 
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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. 
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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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ДОДАТОК Б 
 

ПАРТІЙНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
(1890–1919) 

(до розділу 2)  
 
 

1. За містами створення партійних видань (найбільші показники) 
 
Місто Укр.мовою Двомовні 

(укр. і рос.) 
Рос. 
мовою 

Іншомовні Всього  

Київ 15 2 45 12 74 
Харків 3 3 32 1 39 
Одеса 1 -- 26 1 28 
Катеринослав 1 -- 18 -- 19 
Сімферополь -- -- 10 7 17 
Полтава 3 2 11 -- 16 
Львів 11 -- -- 1 12 
Севастополь -- -- 6 -- 6 
Кам’янець-
Подільський 

5 -- 1 -- 6 

Луганськ -- -- 6 -- 6 
Вінниця 3 -- 2 -- 5 
Житомир 1 -- 4 -- 5 
Миколаїв 1 -- 4 -- 5 
Єлисаветград -- -- 5 -- 5 
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2. Інші міста на українських землях, де видавалася партійна преса 
 

Волинська губернія: Житомир, Луцьк 
Катеринославська губернія: Катеринослав, Луганськ, Юзівка, Бахмут, 

Вознесенський рудник 
Київська губернія: Київ, Умань, Біла Церква 
Подільська губернія: Кам’янець-Подільський, Вінниця  
Полтавська губернія: Полтава, Хорол, Лубни, Миргород 
Таврійська губернія: Сімферополь, Севастополь, Керч, Феодосія, 

Євпаторія 
Харківська губернія: Харків, Валки, Суми, Охтирка, Куп’янськ, 

Лебедин, Богодухів 
Херсонська губернія: Одеса, Херсон, Миколаїв, Олександрія, 

Єлисаветград 
Чернігівська губернія: Чернігів, Конотоп, Клинці, Борзна 
Галичина: Львів, Коломия, Станіславів, Тернопіль, Бережани, Збараж 
Буковина: Чернівці 
 

 
 
 

3. Найактивніші партії у сфері пресовидавничої діяльності 
 
Бунд (єврейська партія) – 4 
Известия Комитета Конотопской организации «Бунда», Конотоп, 1917 
Наш голос, Одеса, 1917  
Наше слово, Харків, Катеринослав, 1917  
Трудовая жизнь (РСДРП і «Бунд»), Олександрія, 1917–1918  
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Всеросійська соціал-демократична робітнича організація «Єдність» 
Харьковское «Единство», Харків, 1917 
 
Єврейська партія «По’алей-Ціон» – 6 
Еврейская рабочая хроника, Полтава, 1906 
Единение, Одеса, 1917 
Молот, Сімферополь, 1906  
Пролетарская мысль, Кременчук, 1917  
Свободный путь, Одеса, 1917 
Нойе лебн / Нове життя, Київ, 1917–1919  
 
Київська монархічна партія 
Закон и правда, Київ, 1906–1907 
 
Комуністична партія (більшовиків) України (КП(б)У) – 44  
Галицький комуніст, Київ, 1919 
Сільська комуна, Київ, 1919 
Вісти Кременчуцького губревкома, Кременчук, 1919 – 1921  
Комуніст=Коммунист, Харків, 1919 
Комуніст=Коммунит, Київ, 1919 
Селянська біднота, Полтава, 1919 
Большевик, Київ 1919 
Бюллетень Бердичевского городского комитета, Бердичів, 1919 
Бюллетень Секретариата Центрального Комитета, Київ, 1919 
Власть Советов, Полтава, 1919 
Волынский коммунист, Житомир, 1919 
Голос коммуниста, Полтава, 1919 
Голытьба, Ромни, 1919 
Деревенская жизнь, Конотоп, 1919 
Донецкая коммуна, Лисичанськ, Бахмут, 1919 
Донецко-Криворожский коммунист, Луганськ, 1919 
Знамя комунара, Миколаїв, 1919 
Известия Ахтырского исполнительного комитета, Охтирка, 1919 
Известия Богодуховского совета, Богодухів, 1919 
Известия Глуховского уездного исполнительного комитета, Глухів, 

1919–1920  
Известия Исполкома, Гадяч, 1919 
Известия Кременчугского городского … комитета, Кременчук, 1919 
Известия Полтавского губисполкома, 1919 
Киевский коммунист, Київ, 1918–1919  
Коммуна, Харків, 1919 
Коммунар, Київ, 1919 
Коммунар, Харків, 1919 
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Коммунист, Єлисаветград, 1919 
Коммунист, Київ, 1919–1921 
Коммунист, Павлоград, 1919 
Коммунист, Харків 1918–1919  
Красная деревня, Одеса, 1919 
Красная звезда, Харків, 1919  
Красная правда, Умань, 1919 
Красный вал, Бахмут, 1919 
Красный клич, Житомир, 1919 
Могилевский коммунист, Могилів-Подільський, 1919  
На тернистом пути к коммунизму, Борзна, 1919 
Одесский коммунист, Одеса, 1919–1920  
Павлоградская комуна, Павлоград, 1919  
Подольский коммунист, Вінниця, 1919 
Таврический коммунист, Сімферополь, 1919 
Трудовая коммуна, Клинці, 1919 
Херсонская правда, Херсон, 1919 
 
КП(б)У, Польське бюро 
Glos Komunisty, Київ, 1919–1922  
 
КП(б)У, Федерація закордонних груп, польська секція 
Sztandar Komunizmu, Київ, 1919 
 
КП(б)У, німецька група 
Volkerfreheit, Київ, 1919  
 
КПГ (Комуністична партія Галичини) 
Більшовик, 1919 
 
Комуністична українська партія соціалістів-революціонерів 

(комуністів) 
Боротьба, Чернігів, 1919 
 
Об’єднана єврейська соціалістична робітнича партія (ОЄСРП) – 7 
Бюллетень Полтавского комитета, Полтава, 1917 
Вестник Феодосийской организации, Феодосія, 1917 
Еврейский социалист, Луганськ, 1917 
Еврейский социалист, Вінниця, 1917  
Земля и воля: предвыб. листок, Харків, 1917 (ПСР, УПСР, ОЄСРП) 
Земля и воля, Луганськ, 1917 (ПСР, ОЄСРП) 
Дер юдишер социалист / Єврейський соціаліст, Київ, 1917 
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Партія академічного порядку 
Молодая Россия, Київ, 1912 
 
Партія «Ідиш фолкспартей» (єврейська партія) 
Еврей-избиратель, Полтава, 1917 
 
Партія народної свободи (ПНС) – 16 
В последний час!, Харків, 1917 
Валковская речь, Валки, 1917 
Известия Партии народной свободы, Одеса, 1906 
Известия Харьковского комитета Партии народной свободы, Харків, 

1905 
Лебединский вестник, Лебедин, 1917 
Народная свобода, Бахмут, 1917 
Народная свобода, Суми, 1917  
Народная свобода, Херсон, 1917  
Народная свобода, Харків, 1917 
Свобода и право, Київ, 1906 
Свободная мысль, Київ, 1906 
Свободное слово, Київ, 1917 
Свободное слово, Куп’янськ, 1917  
Сумской вестник, Суми, 1917 
Таврический голос, Сімферополь, 1917–1918 
Хорольская речь, Хорол, 1917  
 
Партія лівих соціалістів-революціонерів (інтернаціоналістів) – 3  
Борьба, Сімферополь, 1919 
Борьба и труд, Катеринослав, 1919 
Путь борьбы, Севастополь, 1918  
 
Партія лівих соціалістів-революціонерів (меншовиків) – 2  
Знамя, Харків, 1919 
Знамя борьбы, Одеса, 1919 
 
Партія правового порядку 
Русская правда, Полтава, 1906 
 
Партія революційного комунізму 
Революционный социализм, Київ, 1919 
 
Партія соціалістів-революціонерів (ПСР) – 23 
Земля и воля, Харків, 1917–1918 
Военный листок, Сімферополь, 1906 
Воля народа, Київ, 1917 



412 
 

Вольный Юг, Севастополь, 1917 
Дело социалиста-революционера, Полтава, 1917 
Деревенская газета, Біла Церква, 1905 
За народ!, Київ, 1907 
За народ, Харків, 1917 
Земля и воля, Сімферополь, 1917 
Земля и воля, Харків, 1917  
Земля и воля (веч. вип.), Харків, 1917–1918  
Земля и воля: предвыб. листок, Харків, 1917 (ПСР, УПСР, ОЄСРП) 
Земля и воля, Луганськ, 1917 (ПСР, ОЄСРП) 
Клич народа, Юзівка 1917 
Крестьянин и рабочий, Одеса, 1917 
Народное дело, Київ, 1918–1919 
Народовластие, Катеринослав, 1919 
Рабочее слово, Київ, 1904 
Революционное дело, Одеса, 1917  
Революционное знамя, Київ, 1917  
Революционный народ, Харків, 1917 
Революционный Севастополь, Севастополь, 1917 
Социалист-революционер, Київ, 1917 
 
Партія соціалістів-революціонерів, Український комітет 
Солдатский листок, Київ, 1907  
 
Польська соціалістична партія 
Harce, Київ, 1917 
Sprawa Robotnicza / Робітнича справа, Київ, 1917  
 
Польське соціал-демократичне об’єднання 
Jedność Robotnicza, Харків, 1917  
 
Революційна українська партія (РУП) – 3  
Дневник Київського загального страйку, Київ, 1903 
Праця, Львів, 1904–1905  
Селянин, Чернівці, Львів, 1903–1905 
 
Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП) – 58 

видань 
Донецкий пролетарий, Харків, 1917–1918 
Борьба, Миколаїв, 1908 
Бюллетень боевого статечного комитета, Катеринослав, 1905 
Бюллетень Киевского комитета РСДРП, Київ, 1917 
В плену, Катеринослав, 1917 
Вечерняя газета № 3, Одеса, 1917 



413 
 

Военный листок, Керч, 1906 
Голос рабочего, Єлисаветград, 1917 
Голос рабочих, Єлисаветград 1905 
Голос пролетария, Одеса, 1917–1918 
Голос солдата, Київ, 1906 
Голос социал-демократа, Бахмут, 1917 
Голос социал-демократа, Київ, 1917  
Голос труда, Миргорол, 1917 
Гудок, Київ, 1911 
Донецкий колокол, Луганськ, 1906–1907 
Донецкий пролетарий, Луганськ, 1917–1918 
Железнодорожник, Київ, 1906 
Железнодорожный пролетарий, Київ, 1908  
Жизнь солдата, Катеринослав, 1906–1907  
Жизнь школы, Катеринослав, 1907 
Звезда, Катеринослав, 1914 
Звезда, Катеринослав, 1917–1918  
Известия Конотопской организации РСДРП, Конотоп, 1917 
Киевские новости, Київ, 1905 
Киевский социал-демократический листок, Київ, 1902–1903 
Летучий листок, Катеринослав, 1902–1903  
Летучий листок Полесского комитета РСДРП, Київ, 1906 
Молот, Полтава, 1917  
Народная газета, Феодосія, 1917  
Начало, Київ, 1919 
Наш голос, Харків, 1918–1920  
Одесский рабочий, Одеса, 1908 
Первое мая, Харків, 1917 
Правда труда, Вознесенський рудник, 1916  
Прибой, Севастополь, 1917–1919  
Пролетарий, Катеринослав, 1914  
Пролетарий, Харків, 1917 
Пролетарское дело, Одеса, 1905  
Пролетарское знамя, Миколаїв, 1917–1918  
Работник, Київ, 1906 
Рабочая газета, Київ, 1897 
Рабочее дело, Катеринослав, 1919  
Рабочее слово, Одеса, 1892 
Рабочий, Одеса, 1910 
Рабочий, Севастополь, 1907–1908  
Рабочий голос, Житомир, 1917 
Рабочий листок, Катеринослав, 1906–1907  
Семафор, Одеса, 1906 
Солдат, Севастополь, 190  1908  



414 
 

Солдатская жизнь, Катеринослав, 1917 
Социалдемократ, Харків, 1917 
Социалдемократ, Єлисаветград, 1917 
Социал-демократ, Луцьк, 1917 
Текущий момент, Катеринослав, 1907 
Трудовая жизнь (РСДРП і «Бунд»), Олександрія, 1917–1918  
Харьковский рабочий, Харків, 1905 
Харьковский революционный печатник, Харків, 1917 
Южный рабочий, Катеринослав, 1900–1902  
 
Російська соціал-демократична партія (меншовиків, об’єднаних 

меншовиків) (РСДРП (меншовиків, об’єднаних меншовиків) – 7  
Борьба, Катеринослав, 1917 
Заря, Луганськ, 1917–1918 
Листок социал-демократа, Миргород, 1917  
Наш голос, Харків, 1917–1919  
Наша борьба, Катеринослав, 1917–1918 
Рабочая жизнь, Київ, 1917–1918  
Южный рабочий, Одеса, 1917–1919  
 
Російська комуністична партія (більшовиків) (РКП(б) – 8  
Донецкий пролетарий, Харків, 1918  
Беднота, Юзівка, 1919 
Бессарабская правда, Одеса, 1919 
Екатеринославский революционный печатник, Катеринослав, 1917 
Красный Крым, Сімферополь, 1918–1921  
Крымский коммунист, Сімферополь, 1919  
Таврическая правда, Сімферополь, 1918 
Die Rote Krim / Червоний Крим, Сімферополь, 1920–1921 
Die Welte Kommune / Червона комуна, Сімферополь, 1919  
 
РКП(б), Кримське мусульманське бюро  
Догру йол / Правильний шлях (Турецька компартія і РКП(б) 

(Сімферополь, 1919)  
  
Російська монархічна партія 
Самодержавие, Київ, 1906 
 
Русский народный союз 
Екатеринославская неделя, Катеринослав, 1911 
 
Селянсько-робітничий союз 
Республиканец / Республіканець, Станіславів, 1919 
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Соціал-демократична партія на Буковині (українська секція) 
Воля народа, Чернівці, 1919 
 
Союз боротьби за визволення робітничого класу 
Вперед, Київ, 1896–1900  
 
Союз визволення Росії  
Вечерние огни, Київ, 1919 
 
Союз русских людей – 4 
Вестник Одесского Союза русских людей, Одеса, 1908 
Голос русского, Київ 1906 
Русский голос, Одеса, 1912–1916  
Русский мир, Одеса, 1911–1913  
 
Союз русского народа – 8  
Вече стольного города Киева, Київ, 1907 
Глас народа, Харків, 1906–1907  
Глас народа, Єлисаветград, 1908 
За царя и родину, Одеса, 1906–1910  
Киевская дубинка, Київ, 1907 
Набат, Сімферополь, 1907–1909  
Русский богатырь, Миколаїв, 1906–1907  
Черная сотня, Харків, 1906–1907  
 
Союз соціалістів-революціонерів-максималістів – 2 
Максималист, Полтава, 1919  
Трудовая советская республика, Київ, 1919–1920  
 
Союз українських автономістів-федералістів 
Вільна Україна, Умань, 1917 
 
Трудова народно-соціалістична партія 
Народное слово, Одеса, 1919 
 
Турецька компартія  
Догру йол / Правильний шлях (Турецька компартія і РКП(б) 

(Сімферополь, 1919)  
 
Українська комуністична партія  – 3 
Боротьба, Київ, 1919–1920  
Червоний прапор, Київ, Харків, 1919–1920  
Червоний стяг, Київ, 1919 
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Українська комуністична партія (боротьбисти), Українська партія 

комуністів-боротьбистів – 3 
Боротьба, Київ, 1919 
Боротьба, Херсон, Одеса, 1919–1920  
Боротьбист, Полтава, 1919–1920  
 
Українська партія лівих соціалістів-революціонерів 

(інтернаціоналістів) – 3  
Знамя борьбы, Катеринослав, 1919 
Левый эс-эр, Київ, 1919 
Революционня борьба, Київ, 1919  
 
Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР) – 15 
Боротьба, Київ, 1917 
Боротьба, Київ, 1919 
Голос села, Охтирка, 1917 
Революційна боротьба, Миколаїв, 1919 
Соціаліст-революціонер, Полтава, 1917 
Трудова громада, Кам’янець на Поділлю, 1919 
Трудова республіка, Вінниця, Київ, 1918–1919 
Трудове життя, Житомир, 1919 
Трудове життя, Київ, 1919 
Шлях боротьби, Полтава, 1919  
Конфедералист, Київ, 1917 
Борьба, Житомир, 1919 
Борьба, Київ, 1919 
Борьба, Харків, 1919 
Земля и воля: предвыб. листок, Харків, 1917 (ПСР, УПСР, ОЄСДРП) 
 
Українська радикальна партія (УРП), Русько-українська соціально-

демократична партія, Радикальна українська партія (РУП) – 6  
Гасло, Чернівці, 1902-1903 
Громадський голос, Львів, 1895–1939  
Громадський голос, Коломия, 1919  
Народ, Львів, Коломия, 1890–1895 
Народ, Станіславів, 1919 
Новий громадський голос, Львів, 1904–1905 
Robitnyk, Львів, 1897  
 
Українська соціал-демократична партія (УСДП) – 11 
Боротьба (соціал-демократи Галичини й Буковини), Кам’янець на 

Поділлю, 1919 
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Воля, Станіславів, 1919 
Воля, Львів, 1900–1907  
Вперед, Львів, 1911–1913, 1918–1924, 1929 
Добра новина, Львів, 1919 
Земля і воля, Чернівці, 1905–1906 
Земля і воля, Львів, 1907–1913, 1919 
Робітничий голос, Перемишль, 1919 
Робучий люд, Бережани, Рогатин, Ходорів, 1907 
Українська робітнича газета, Перемишль, 1918–1919  
Червоний прапор, Збараж, Тернопіль, 1906–1907  
 
Українська соціалістична партія (УСП) 
Добра новина, Львів, 1903 
 
Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) – 12 
Боротьба, Київ, 1906 
Виборчий листок до городської думи, Харків, 1917 
Визволення, Кам’янець на Поділлю, 1919 
Воля, Київ, 1917 
Воля, Кам’янець, 1919 
Наша справа, Катеринослав, 1918–1919  
Робітник, Львів, 1917 
Робітник, Харків, 1918 
Робітнича газета, Київ, 1917–1919  
Робітнича газета, Камінець-Подільський, Рівне, Вінниця, 1918–1919  
Слово, Київ, 1907–1909  
Социал-демократ, Полтава, 1907.  
 
Український національний союз 
Дзвін, Олександрівськ, 1918–1919  
 
Чехо-словацькі комуністи 
Pravda=Правда, Київ, 1917 
 
Чехословацькі соціал-демократи в Росії – 2  
Revoluce / Революція, Київ, 1917  
Svoboda / Свобода, Київ, 1917  
 
Анархісти Росії – 3 
Бюллетень, Харків, 1917 
Голос анархіста, Одеса, 1917 
Слово у моменту, Харків, 1917 
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Київська асоціація вільних анархістів 
Свобода внутри нас, Київ, 1917 
 
Конфедерація анархістської організації «Набат», харківська група 

анархістів «Набат» – 2 
Набат, Харків, 1919–1920 
Харьковский набат, Харків, 1919  
 
Одеська федерація анархістів-комуністів 
Бюллетень № 2, Одеса, 1917 
 
Федерація анархістів м. Харкова, Федерація анархістів-комуністів 

м. Харкова 
Хлеб и воля, Харків, 1917–1918  
 
Харківська група анархо-синдикалістів-комуністів 
Рабочая мысль, Харків, 1917–1918  
 
Газети соціал-демократичного спрямування 
Нова громада, Харків, 1917–1918  
Набат, Богодухів, 1917 
Накануне, Полтава, 1906 
Радикал, Лубни, 1917 
Свободное слово, Херсон, 1917  
Акъ сесъ / Голос правды, Сімферополь, 1918–1919 
Аль байраг / Червоний прапор, Сімферополь, 1917–1918 
Ішчи халк / Трудовий народ, Сімферополь, 1917–1918 
Bukowiner Volksblatt / Буковинський народний листок. – Чернівці  
Demokrata Polski / Польський демократ, Київ, 1917–1918  
Lupta, Одеса, 1917–1918 
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4. За роками створення нових періодичних видань 

 
1890 – Народ (Львів) 
 
1895 – Громадський голос.  
 
1896 – Вперед (Київ). 
 
1897 – Рабочая газета (Київ), Robitnyk. 
 
1900 – Воля, Южный рабочий (Катеринослав). 
 
1902 – Гасло, Киевский социал-демократический листок, Летучий 

листок, Рабочее слово (Одеса) (4). 
 
1903 – Дневник Київського загального страйку, Добра новина, Селянин 

(3).  
1904 – Новий громадський голос, Праця, Рабочее слово (Київ) (3) .  
 
1905 – Земля і воля (Чернівці), Бюллетень боевого статечного комитета, 

Голос робочих, Деревенская газета, Известия Федеративного совета, 
Киевские новости, Пролетарское дело, Харьковский рабочий (8).  
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1906 – Боротьба (Київ), Червоний прапор, Военный листок 
(Сімферополь), Военный листок (Керч), Глас народа (Харків), Голос 
русского, Голос солдата, Донецкий колокол, Еврейская рабочая хроника, 
Железнодорожник, Жизнь солдата, За царя и родину, Закон и правда, 
Известия Партии Народной свободы, Летучий листок Полесского комитета 
РСДРП, Молот (Сімферополь), Накануне, Работник, Рабочий листок, Русская 
правда, Русский богатырь, Самодержавие, Свобода и право, Свободная 
мысль, Семафор, Солдат, Черная сотня (29).  

 
1907 – Земля і воля (Львів), Робучий люд, Слово, Социал-демократ, 

Борьба (Миколаїв), Вече стольного города Киева, Жизнь школы, За народ!, 
Киевская дубинка, Набат (Сімферополь), Рабочий (Севастополь), Солдатский 
листок, Текущий момент (13). 

 
1908 – Вестник Одесского союза русских людей, Глас народа 

(Єлисаветград), Железнодорожный пролетарий, Одесский рабочий (4).  
 
1910 – Подолия, Рабочий (Одеса) (2).  
 
1911 – Вперед (Львів), Гудок, Екатеринославская неделя, Русский мир 

(4).  
 
1912 – Молодая Россия, Русский голос (2). 
 
1914 – Звезда, Пролетарий (Катеринослав) (2). 
 
1916 – Робітник (Львів), Правда труда (2).  
 
1917 – Боротьба (Київ), Боротьба (Київ, 1917–1920), Виборчий листок до 

городської думи, Вільна Україна, Нова громада, Робітник (Харків), Робітнича 
газета (Київ), Соціаліст-революціонер, Донецкий пролетарий, Земля и воля 
(Харків), Конфедералист, Борьба (Катеринослав), Бюллетень, Бюллетень № 
2, Бюллетень Киевского городского комитета, Бюллетень Киевского 
комитета РСДРП, Бюллетень Полтавского комитета, В плену, В последний 
час!, Валковская речь, Вестник Феодосийской организации, Вечерняя газета 
№ 3, Воля народа, Вольный Юг (Севастополь), Голос анархиста, Голос 
рабочего, Голос пролетария, Голос социал-демократа, Голос труда, Донецкий 
полетарий, Еврей-избиратель, Еврейский социалист (Луганськ), Еврейский 
социалист (Вінниця), Единение, Екатеринославский революционный 
печатник, За народ, Заря, Звезда, Земля и воля (Сімферополь), Земля и воля 
(Одеса), Земля и воля (Харків), Земля и воля (предвыб. листок), Земля и воля 
(Луганськ), Знамя труда, Известия Комитета Конотопской организации 
«Бунда», Известия Стачечного комитета, Известия Харьковского комитета 
ПНС, Клич народа, Крестьянин и рабочий, Лебединский вестник, Листок 
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социал-демократа, Молот (Полтава), Набат (Богодухів), Народная газета, 
Народная свобода (Бахмут), Народная свобода (Суми), Народная свобода 
(Херсон), Народная свобода (Харків), Наш голос (Одеса), Наш голос (Харків, 
1917–1919), Наш голос (Богодухів), Наша борьба, Наше слово, Первое мая, 
Прибой, Пролетарий (Харків), Пролетарская мысль, Пролетарское знамя, 
Рабочая жизнь, Рабочая мысль, Рабочий голос, Радикал, Революционное 
знамя, Революционное дело, Революционный народ, Революционный 
Севастополь, Свобода внутри нас, Свободное слово (Київ), Свободное слово 
(Куп’янськ), Свободное слово (Херсон), Свободный путь, Слово к моменту, 
Солдатская жизнь, Социалдемократ (Харків), Социалдемократ 
(Єлисаветград), Социал-демократ (Луцьк), Социалист-революционер, 
Сумской вестник, Таврический голос, Трудовая жизнь, Трудовая республика, 
Трудовой народ, Харьковский революционный печатник, Харьковское 
«Единство», Хлеб и воля, Хорольская речь, Южный рабочий, Аль байраг / 
Червоний прапор, Дер юдишер социалист / Єврейський соціаліст, Ішчи халк / 
Трудовий народ, Нойе лебн / Нове життя, Demokrata Polski / Польський 
демократ, Harce, Jedność Robotnicza, Lupta, Pravda=Правда, Revoluce / 
Революція, Sprawa Robotnicza / Робітнича справа, Svoboda / Свобода (110). 

 
1918 – Громадський голос, Дзвін, Добра новина, Наша справа, Робітнича 

газета (Кам’янець-Подільський), Трудова республіка, Українська робітнича 
газета, Киевский коммунист, Коммунист (Харків), Красный Крым, Народное 
дело, Наш голос (Харків, 1918–1920), Путь борьбы, Таврическая правда, Акъ 
сесъ / Голос правды (15).  

 
1919 – Більшовик (Вінниця), Боротьба (Київ), Боротьба (Херсон), 

Боротьба (Київ, 1919–1920), Боротьба (Кам’янець-Подільський), Боротьба 
(Чернігів), Боротьбист (Полтава), Визволення, Воля (Кам’янець), Воля 
(Станіславів), Воля народа, Галицький комуніст, Народ (Станіславів), 
Революційна боротьба, Республіканець, Робітничий голос, Сільська комуна, 
Трудова громада, Трудове життя (Житомир), Трудове життя (Київ), Червоний 
прапор, Червоний стяг, Шлях боротьби, Вісти Кременчуцького губревкома, 
Комуніст (Харків), Комуніст (Київ), Селянська біднота, Беднота, 
Бессарабская правда, Большевик (Київ), Борьба (Житомир), Борьба (Київ), 
Борьба (Київ, 1919–1920), Борьба (Харків), Борьба (Сімферополь), Борьба и 
труд, Бюллетень Бердичевского городского комитета, Бюллетень 
Секретариата Центрального комитета, Вечерние огни, Власть Советов, 
Волынский коммунист, Голос коммуниста, Голытьба, Деревенская жизнь, 
Донецкая коммуна, Донецко-Криворожский коммунист, Знамя, Знамя 
борьбы ( Катеринослав), Знамя борьбы (Одеса), Знамя коммунара, Известия 
Ахтырского исполнительного комитета, Известия Богодуховского совета, 
Известия Глуховского уездного, Известия Исполкома, Известия 
Кременчугского городского, Известия Полтавского губисполкома, К свету, 
Коммуна, Коммунар (Київ), Коммунар (Харків), Коммунист (Єлисаветград), 
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Коммунист (Київ), Коммунист (Павлоград), Красная деревня, Красная звезда, 
Красная правда, Красный вал, Красный клич, Крымский коммунист, Левый 
эс-эр, Максималист, На тернистом пути к коммунизму, Набат (Харків), 
Народное слово, Народовластие, Одесский коммунист, Павлоградская 
коммуна, Подольский коммунист, Рабочее дело, Революционная борьба, 
Революционный социализм, Таврический коммунист, Трудовая коммуна, 
Трудовая советская республика, Харьковский набат, Херсонская правда, 
Догру йол / Правильний шлях, Ени дунья / Новий світ, Комуністіше фон / 
Комуністичний прапор, Bukowiner Volksblatt / Буковинський народний 
листок, Die Rote Krim / Червоний Крим, Die Welte Kommune / Світова 
коммуна, Glos Komunisty, Sztandar Komunizmu, Volkerfreheit (96).  
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5. Партійна преса за періодичністю 

 
Щоденні (48) 
Боротьба (Чернігів), Воля (Кам’янець), Вперед (Львів), Нова громада, 

Робітнича газета (Кам’янець-Подільський), Червоний стяг, Донецкий 
пролетарий, Земля и воля (Харків), Беднота, Бессарабская правда, 
Большевик, Борьба (Катеринослав), Борьба и труд, Вечерняя газета № 3, 
Воля народа, Вольный Юг, Волынский коммунист, Голос пролетария, 
Донецкий пролетарий, Донецко-Криворожский коммунист, 
Екатеринославская неделя, За царя и родину, Звезда (1917–1918), Земля и 
воля (Сімферополь), Земля и воля (Одеса), Знамя борьбы (Катеринослав), 
Знамя борьбы (Одеса), Известия Исполкома, Коммунар (Харків), Коммунист 
(Єлисаветград), Красный вал, Крестьянин и рабочий, Народная свобода 
(Бахмут), Народная свобода (Суми), Наша борьба, Подолия, Прибой, 
Пролетарий (Харків), Работник, Революционный Севастополь, Свобода и 
право, Свободная мысль, Социалдемократ (Харків), Сумской вестник, 
Трудовая комуна, Трудовой народ, Южный рабочий.  

 
Двічі на тиждень (9) 
Вільна Україна, Республіканець, Соціаліст-революціонер, Глас народа 

(Єлисаветград), Донецкий колокол, Звезда (1917–1918), Радикал, Русская 
правда, Свободное слово (Куп’янськ).  

 
Тричі на тиждень (4) 
Боротьба (Кам’янець-Подільський), Донецкий колокол, За народ, Набат 

(Сімферополь). 
 
Тижневі (31) 
Виборчий листок до городської думи, Воля (Станіславів), Воля (Львів, 

1907), Вперед (Львів), Народ (Станіславів), Республіканець, Слово, 
Українська робітнича газета, Червоний прапор, Голос рабочего, Донецкий 
колокол, Звезда (1917–1918), Известия Конотопской организации, Красный 
клич, Набат (Богодухів), Накануне, Народная свобода (Бахмут), 
Народовластие, Начало, Наш голос (Богодухів), Рабочая жизнь, 
Революционное знамя, Революционный социализм, Русский богатырь, 
Русский голос, Русский мир, Трудовая жизнь, Трудовая республика, 
Трудовая советская республика, Харьковское «Единство», Revoluce / 
Революція.  

 
Двічі на місяць (6) 
Воля (Львів, 1900–1906), Вперед (Львів), Народ (Львів, Коломия), 

Еврейская рабочая хроника, Самодержавие, Robitnyk. 
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Місячники (4) 
Гасло, Праця, Селянин, Молот (Сімферополь).  
 
Неперіодичні («в міру догідних обставин») (4)  
Республіканець, Робучий люд, Рабочий голос, Русский мир.  
 
Не зазначено періодичність – 210 періодичних видань (66,5 %). 

 
6. Партійна преса за аудиторією 

 
Масові – 15  
Більшовик, Боротьба (Київ, 1919), Боротьба (Київ, 1917), Боротьба 

(Херсон), Боротьба (Київ, 1919–1920), Боротьба (Кам’янець-Подільський), 
Боротьба (Чернігів), Боротьба (Київ, 1917), Боротьба (Київ, 1906), 
Боротьбист, Визволення, Вільна Україна, Воля (Кам’янець), Воля 
(Станіславів), Воля (Львів).  

 
Робітничі – 31  
Вперед, Еврейская рабочая хроника, Екатеринославский рабочий 

печатник, Железнодорожник, Железнодорожный пролетарий, Знамя труда, 
Накануне, Наша борьба, Одесский рабочий, Правда труда, Пролетарий 
(Катеринослав), Пролетарий (Харків), Работник, Рабочая газета, Рабочая 
жизнь, Рабочая мысль, Рабочее дело, Рабочее слово (Київ), Рабочее слово 
(Одеса), Рабочий Одеса), Рабочий (Севастополь), Рабочий голос, Рабочий 
листок, Семафор, Социалдемократ (Харків), Текущий момент, Харьковский 
рабочий, Харьковский революционный печатник, Харьковское «Единство», 
Южный рабочий, Южный рабочий. 

 
Селянські – 3  
Голытьба, Деревенская газета, Красная деревня  
 
Солдатські – 13  
В плену, Военный листок (Сімферополь), Военный листок (Керч), Голос 

солдата, Голос социал-демократа (Київ), Жизнь солдата, Коммунист 
(Павлоград, 1919), Красная звезда, На тернистом пути к коммунизму, Солдат, 
Солдатская жизнь, Солдатский листок, Социал-демократ (Луцьк).  

 
Молодіжні – 3  
Жизнь школы, Красный клич, Молодая Россия.  
 
Виборчі – 10  
Виборчий листок до городської думи, В последний час!, Валковская 

речь, Еврей-избиратель, Еврейский социалист (Вінниця), Земля и воля: 



425 
 
предвыборный листок, Народная свобода (Харків), Наш голос (Харків), Наш 
голос (Богодухів).  

 
 
Не визначено аудиторії – 246 періодичних видань (77, 8 %). 
 
 
 

 
 

 
 

7. Легальні та нелегальні видання 
 

Нелегальні видання – 12 (приблизно 4 %) 
Бюллетень боевого статечного комитета, Военный листок (Керч), 

Вперед, Деревенская газета, Звезда (Катеринослав, 1914), Киевский социал-
демократический листок, Летучий листок, Правда труда, Пролетарий 
(Катеринослав), Рабочая газета, Рабочий листок, Текущий момент. 

 
Легальні видання – 304 (96 %).  
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Таблиця 1 
Преса Української партії соціалістів-революціонерів (її течій, груп і 

фракцій, 1917–1920)  
УПСР «Борьба» (Київ, 1917–1919)  

«Земля и воля: предвыборный листок» (УПСР и 
ОЕСРП) (Бахмут, 1917, № 1 
«Земля й воля» (Катеринослав, 1918, № 1–6), 
«Молот» (Житомир, 1918, № 1–19) 
«Трудова громада» (Кам’янець на Поділлі, 1919– 
1920) 
 

УПЛСР  
 

«Революционная борьба» (Київ, 1919, № 1–9) 

УПЛСР 
(інтернаціоналісти) 

«Борьба» (Сімферополь, 1919), 
«Борьба и труд» (Катеринослав, 1919) 
«Знамя борьбы» (Катеринослав, 1919, № 1–5)  
«Левый эс-эр» (Київ, 1919) 
 

УПЛСР 
(максималісти)   

«Максималист» (Полтава, 1919, № 1) 
«Трудовая советская республика» (Київ, 1919–1920) 
 

УПЛСР-меншість:          «Знамя» (Харків, 1919) 
«Знамя борьбы» (Одеса, 1919)   
 

УПЛСР(боротьбисти)       «Борьба» (Житомир, 1919) 
«Борьба» (Катеринослав, 1920) 
«Борьба» (Київ, 1919–1920) 
«Борьба» (Одеса, 1920) 
«Борьба» (Полтава, 1920) 
«Борьба» (Харків, 1919 – 1920) 
«Революционная борьба» (Київ, 1919) 
«Трудове життя» (Житомир, 1919, № 1) 
«Трудове життя» (Київ, 1919–1920) 
 

УПСР центральна 
течія 

«Трудова Республіка» (Вінниця, 1918–1919) 
 

УПСР незалежні «Конфедералист» (Київ,  1917,  № 1–4) 
 

Праві  
УПСР (комуністи)          

«Боротьба» (Чернігів, 1919, № 1–96)  
«Нове життя» (Полтава, 1919, № 1–75) 

УПСР (комуністи-
боротьбисти): 

«Революційна боротьба» (Миколаїв, 1919, № 1–17)  
«Шлях боротьби» (Полтава, 1919, № 1 – 37)  

УПЛСР і фракція 
ЛСР: 

«Трудовая мысль» (Київ, 1918, № 1 – 8)  
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ДОДАТОК В 

 
ПАРТІЙНА ПРЕСА В ДЕМОКРАТИЧНО ОРІЄНТОВАНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (1989–1990) 
(до розділу 3) 

 
1. За обласними центрами та містами областей, де видавалась 

демократична преса 
 
Київ – 28 і область – 5 (Бориспіль, Біла Церква, Вишневе, Вишгород,  
с. Згурівка), всього 33 
Вінниця – 1 і область – 2 (Тиврів, Бар) 
Дніпропетровськ – 2 і область – 1 (Орджонікідзе, Нікополь, Марганець) 
Донецьк – 2 і область – 1 (Маріуполь) 
Житомир – 0  
Запоріжжя – 4 і область – 2 (Бердянськ) 
Івано-Франківськ – 4 і область – 1 (Коломия) 
Кіровоград – 1 і область – 1 (Світловодськ) 
Луганськ – 1 і область 3 (Сєверодонецьк – 2, Кадіївка) 
Луцьк – 3 і область – 2 (Горохів, Ковель) 
Львів – 6 і область 5 (Борислав – 2, Дрогобич, Городок, Трускавець) 
Миколаїв – 2 
Одеса – 1 
Полтава – 1 і область – 4 (Кременчук – 2, Лубни, Гадяч) 
Рівне – 4 
Суми – 1 і область – 1 (Шостка) 
Тернопіль – 3 і область – 2 (Теребовля, Збараж) 
Ужгород – 1 і область – 2 (Рахів, Хуст) 
Харків – 6  
Херсон – 1 і область – 1 (Берислав) 
Хмельницький – 1 і область – 2 (Полонне, Шепетівка) 
Черкаси – 2 і область – 6 (Звенигородка, Золотоноша, Канів, 

Монастирище, Сміла, Умань) 
Чернівці – 1 і область 2 (Вижниця, Кіцмань) 
Чернігів – 2  
Крим – 8 (Сімферополь і Севастополь по 3, Ялта – 2)  
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2. Розподіл преси за партіями та політичними рухами 
 
НРУ (Народний рух України,  
Народний рух України за перебудову, Рух) – 80  
Агентство Рухінформ (Київ, 1990) 
Бориспільський дзвін (Бориспіль, 1990) 
Буковинський вісник (Чернівці, 1989) 
Верховинська ватра (Вижниця, 1990) 
Вибір (Київ, 1989 – 1990) 
Видноколо (Київ, 1990) 
Вільне слово (Київ, 1989) 
Вільне слово (Ужгород, 1990) 
Вісник НРУ (Київ, 1989) 
Вісник Руху (Київ, 1989) 
Вісник Руху (експрес-вип.; Київ, 1989) 
Вісник Руху (інф. бюл.; Київ, 1989) 
Вісті (Харків, 1989) 
Вітер надії (РУХ та УРП; Горохів, 1990) 
Віче (Львів, 1989 –1990) 
Воля (Золотоноша, 1990) 
Воля (ДПУ і НРУ, № 2; Теребовля, 1990) 
Галичина (Івано-Франківськ, 1990 
Голос Карпат (Борислав, 1989) 
Голос Карпат (Дрогобич, 1990) 
Голос Мараморщини (Рахів, 1990) 
Голос Таврії (Херсон, 1990) 
Гомін (Городок, 1990) 
Гомін (Збараж, 1990) 
Гомін (Кременчук, 1990) 
Гомін (Полтава, 1990) 
Гомін (Канів, 1990) 
Гомін Надросся (Біла Церква, 1990) 
Громада (Світловодськ, 1990) 
Громада (Чернігів, 1989) 
Демократичний вибір (Одеса, 1990) 
Дзвін (Монастирище, 1990) 
Доля (Ковель, 1990) 
Донецкий вестник (Донецьк, 1989) 
Досвітні огні (Київ, 1989–1990) 
Думка (Кіровоград, 1989) 
Експрес-випуск осередку НРУ (Рівне, 1989) 
Експрес-новини (Київ, 1989) 
Єдність (Орджонікідзе, Нікополь, Марганець, 1990) 
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Жорна (Дніпропетровськ, 1989–1990)  
За вільне Поділля (Вінниця, 1990) 
Инициатива (Шостка, 1989) 
Інформвісник (Київ, 1990) 
Кобза (Тиврів, 1990) 
Козацький рід (Сміла, 1990) 
Молода Галичина (Трускавець, 1989) 
На сполох! (Харків, 1989) 
Народна газета (Київ, 1990) 
Народна справа (Луцьк, 1989) 
Народний вісник Бориславщини (Борислав, 1990) 
Наш рух (Сєверодонецьк, 1990) 
Нова свобода (Хуст, 1990) 
Огляд подій (Київ, 1990) 
Оглядач (Київ, 1990) 
Повідомлення (Бар, 1990) 
Погляд (Полонне, 1990) 
Поклик (Лубни, 1990) 
Поклик (Івано-Франківськ, 1990) 
Пробудження (Суми, 1989) 
Пробудження (Хмельницький, 1990) 
Прозріння (Шепетівка, 1990) 
Прозріння (Вишневе, 1990) 
Прямая речь (Запоріжжя, 1990) 
Рада (Рівне, 1989) 
Рідний край (Гадяч, 1990) 
Рух (Бердянськ, 1990) 
Рух (Київ, 1989) 
Рух (Запоріжжя, 1989–1990) 
Рух-прес (Київ, 1990) 
Січ (Запоріжжя, 1989) 
Слобідська Україна (Харків, 1989–1990) 
Собор (Кадіївка, 1990) 
Схід (Донецьк, 1990) 
Тарасове поле (Звенигородка, 1990) 
Тернове поле (Тернопіль, 1990) 
Український південь (Миколаїв, 1990) 
Хвиля (Київ, 1989) 
Червона калина (Умань, 1990) 
Черкаський час (Черкаси, 1990) 
Чорноморія (Миколаїв, 1989)  
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Демократична партія України 
Воля (№ 1), ДПУ і НРУ (№ 2) (Теребовля, 1990) 
 
Демократична робітнича (марксистська) партія 
Рабочая солидарность (Київ, 1990) 
 
Комуністична партія України (КПУ) – 10  
Артемовец (Ворошиловград, 1990) 
Вестник Гагаринского райкома КПУ (Севастополь, 1990) 
Вестник Киевскоо райкома КПУ (Сімферополь, 1990) 
Вестник Ленинского райкома КПУ (Севастополь, 1990) 
Вестник Нахимовского райкома КПУ (Севастополь, 1990) 
Весник (Сімферополь, 1990) 
Голосієво (Київ, 1990) 
Позиция (Сєверодонецьк, 1990) 
Районный вестник (Сімферополь, 1989) 
Товариш (Маріуполь, 1990)  
 
Ліберально-демократична партія України 
Либерал / Ліберал (Київ, 1989–1990) 
 
Партія Демократичний союз – 2  
Гражданский путь (Харків, 1990) 
Інформаційний листок (Київ, 1990) 
 
Партія конституційних демократів 
Февраль (Запоріжжя, 1990) 
 
Селянська демократична партія 
Вільна земля (Київ, 1990) 
 
Соціал-демократична організація – 3  
Призыв (Ялта, 1990) 
Реформа (Львів, 1989) 
Форум (Ялта, 1990) 
 
Соціал-демократична партія України – 2  
Київський соціал-демократ (Київ, 1990) 
Социал-демократ Украины (Київ, 1990) 
 
Соціал-демократичне об’єднання України 
Диалог (Київ, 1989) 
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Українська демократична партія 
Громада (Київ, 1990) 
 
Українська національна партія – 2  
Вісник Української національної партії (Львів, 1990) 
Вісті (Черкаси, 1990) 
 
Українська народно-демократична партія – 3  
Незалежність (Київ, 1989 – 1990) 
Прикордонні вісті (Харків, 1990) 
Самостійна Україна (Рівне, 1990)  
 
Українська республіканська партія – 19  
Відродження (Згурівка, 1990) 
Воля (Кіцмань, 1990) 
Воля (Чернігів, 1990) 
Голос відродження (Київ, 1989 – 1990) 
За незалежність (Івано-Франківськ, 1990) 
Київський час (Київ, 1990) 
Ломикамінь (Кременчук, 1990) 
Львівські новини (Львів, 1990) 
На переломі (Коломия, 1990) 
Прапор антикомунізму (Київ, 1990) 
Провід (Луцьк, 1990) 
Січ Азовська (Бердянськ, 1990) 
Січеславський вісник (Січеслав-Дніпропетровськ, 1990) 
Соборність (Борислав, 1990) 
Схід (Запоріжжя, 1990) 
Тернистий шлях (Тернопіль, 1990) 
Тризуб (Умань, 1990) 
Українська воля (Вишгород, 1990) 
Шлях до волі (Рівне, 1989–1990)  
 
Українська селянська демократична партія 
Земля і воля (Львів, 1990) 
 
Українська християнсько-демократична партія – 2  
Воскресіння (Івано-Франківськ, 1989) 
За віру і волю (Івано-Франківськ, 1990) 
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3. За роками створення нових періодичних видань 
 
1989 – 38  
1990 – 92  
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ДОДАТОК Д 

 
ПАРТІЙНА ПРЕСА УКРАЇНИ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ  

(до розділу 4) 
 

1. Розподіл періодичних видань за партіями 
 

1998 рік 
Всього – 114  
КПУ – 49 
НРУ – 13 
КУН – 5 
 
2000 рік 
Всього – 149 
КПУ – 50 (33,6 %) 
СПУ – 28 (18,8 %) 
НРУ – 17 (11, 4 %) 
СДПУ(о) – 8 (5 %) 
  
2012 рік 
Всього – 66 
КПУ – 27 (41 %) 
ПР – 18 (27 %),  
із загальної кількості КПУ + ПР складають 68 % усієї партійної преси у 
фондах НБУВ 
 
2014 – 2017 рр. 
Всього – 95 
«Самопоміч» – 16 
КПУ – 16 
«Солідарність. Блок Петра Порошенка» – 12  
ВО «Батьківщина» – 10 
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