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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів (9-и підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел та літератури (338 позицій, 36 с.). Загальний обсяг 

дисертації – 240 с. 

Вступ. Актуальність теми. Кіно як масове мистецтво, що невіддільне від 

політики та ідеології держави, відіграє важливу роль у формуванні системи 

цінностей та їх реалізації в суспільному житті. Звернення до досвіду державної 

політики в сфері кінематографа як складової культурного та духовного життя 

УРСР в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років може допомогти 

зрозуміти як загальні риси, які були притаманні цій галузі так і механізми 

управління культурою загалом. Важливим є питання кіно з огляду візуалізації 

соціального, економічного, політичного та повсякденного життя українського 

радянського суспільства зазначеного періоду. 

Актуальність дисертаційного дослідження посилюється відсутністю 

комплексної наукової роботи, присвяченої державній політиці в галузі 

кінематографа досліджуваного періоду як важливої складової культурного 

розвитку України. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано в межах науково-дослідної теми «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11 БФ 046-01), яка включена до тематичного плану 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Об’єктом дослідження є радянська культурна політика та особливості її 

реалізації в Українській РСР. 

Предметом дослідження є ідеологічні засади, форми та методи 

діяльності радянської влади у сфері організації та управління кінематографом, 

її взаємини з кінематографістами, вплив на суспільство за допомогою кіно в 

другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу 

наявних наукових праць та джерел дослідити партійно-державні заходи в галузі 

кіно, а також систему функціонування українського кінематографу. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних наукових 

завдань: 

– проаналізувати історіографію теми, систематизувати наукову 

літературу, з’ясувати ступінь наукової розробленості теми; 

– охарактеризувати та класифікувати джерельну базу дисертаційної 

роботи; 

– дослідити основні принципи партійно-державної політики в сфері 

кінематографу; 

– розкрити механізм впливу ідеології на кінематографічний процес; 
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– обґрунтувати взаємодію органів державного управління і творчих 

організацій; 

– з’ясувати особливості кінофікації та кінопрокату УРСР зазначеного 

періоду; 

– показати проблеми та особливості інтеграції української кіногалузі в 

світовий кінематографічний процес. 

Хронологічні рамки дослідження - нижня межа (1965 р.) обумовлена 

зміною вищого керівництва правлячої партії та наступною зміною загального 

політичного курсу, зокрема – згортанням ліберальних реформ в у суспільстві; 

верхня межа (1985 р.) – початок радикальних реформ («перебудова»). 

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові принципи 

історизму, об’єктивності, всебічності та системного підходу. 

Принцип історизму допомагає виявити соціально-культурні явища, їх 

зміни та умови існування. Принцип об’єктивності – на основі застосовувався 

методу критики та класифікації джерельного комплексу отримати істинні 

знання про історичний процес. Метод системного аналізу передбачає вивчення 

об’єкта дослідження як сукупності елементів. 

Для вивчення загальних тенденцій в системі управління кінематографом в 

УРСР застосовано порівняльно-історичний метод пізнання. Проблемно-

хронологічний метод використовувався для вивчення окремих аспектів 

функціонування українського кінематографу в період дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в постановці та 

розробці комплексної історичної проблеми, яка до цього часу була недостатньо 

висвітлена в історичній науці. На основі залучення широкого кола джерел 

проведено комплексне узагальнююче дослідження державної політики в галузі 

кінематографа УРСР другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. 

Розширено знання про діяльність Державного комітету Ради Міністрів УРСР по 

кінематографії та Спілки кінематографістів УРСР як основоположних органів 

управління творчим процесом кіномистецтва. Уточнено основні принципи 

реалізації партійної ідеологічної політики в галузі кінематографа у контексті 

радянської дійсності. Доведено, що методи керівництва кіногалуззю не 

враховували національних особливостей українських режисерів, які досліджено 

на прикладі діяльності школи поетичного кіно. Простежено, що кінопроцес в 

УРСР поряд із певними здобутками мав і негативні тенденції, які призвели до 

уніфікації та спрощення сюжетів і тематики кінострічок. Набуло подальшого 

розвитку вивчення національно-визвольного руху в контексті спротиву 

українських кіномитців радянській системі. На основі вперше залучених 

архівних матеріалів вивчено особливості кінофікації та кінопрокату УРСР. 

Доповнено знання про інтеграцію української кіногалузі в світовий 

кінематографічний процес. 

Практичне значення результатів полягає у тому, що зібрані матеріали 

та обґрунтовані висновки поглиблюють знання з історії державної політики та 

управління в галузі кіно УРСР в другій половині 1960-х – першій половині 
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1980-х рр. Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані 

при написанні досліджень та розробці курсів з історії України, спецкурсів з 

історії української культури, історії українського кінематографа. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження апробовані у доповідях на наукових конференціях, а саме: ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Дні науки 

історичного факультету» (Київ, 2009); V Міжнародній науковій конференції 

молодих вчених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2012); 

Всеукраїнській науковій конференції «VІІ Богданівські читання» (Черкаси, 

2012); VІ Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Дні науки 

історичного факультету» (Київ, 2013); Міжнародній науковій конференції 

«Каразінські читання» (Харків, 2013); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти» (Київ, 

2014). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 

6 наукових публікаціях, з них 4 в фахових наукових виданнях України, 2 статті 

у зарубіжних наукових фахових виданнях, одна з яких у співавторстві. Окремі 

положення та результати дослідження додатково відображені у 5 публікаціях 

тез і виступах на наукових конференціях. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Історіографія та джерельна база дослідження» 

проаналізовано стан наукової розробки проблеми та охарактеризовано її 

джерельну базу. 

Підрозділ 1.1. «Історіографія наукової розробки проблеми» містить 

аналіз вітчизняних та зарубіжних праць, що стосуються обраної теми. 

Історія вивчення державної політики у сфері кінематографа УРСР була 

започаткована серед радянських дослідників С. Чернишовою
1
, В. Сисневим

2
 

В. Бадяком
3
 та іншими. Незважаючи на те, що їхні праці і мали певний 

ідеологічний штамп, вони дають уявлення про діяльність Державного комітету 

по кінематографії, структуру творчого союзу, відносини кіностудій і 

сценаристів, органи народного контролю і профсоюзних організацій як 

механізмів керування культурними процесами. Роль партії в житті 

                                                           

1 Чернышова С.А. Правовое регулирование авторских отношений в 

кинематографии и телевидении / С.А. Чернышова. – М.: Наука, 1984. – 175 с. 
2
 Сиснев В.А. Культура и общественность / В.А. Сиснев. – М.: Профиздат, 

1971. – 216 с. 
3
 Бадяк В. Партийное руководство творческими организациями / В. Бадяк. – 

Львів: Вища школа, 1988. – 182 с. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=610630&author=%D1%E8%F1%ED%E5%E2&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=610630&author=%D1%E8%F1%ED%E5%E2&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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кінематографа висвітлює праця Ю. Горячева та В. Шинкаренка
4
 на основі 

аналізу рішень, які приймалися в сфері кіно. Книга не відрізняється глибоким 

підходом і дещо перебільшує здобутки радянського кіно. 

У 1960-1970-х роках з’являються монографічні видання, в яких 

розглядаються проблеми українського радянського кіно. Серед таких праць 

можна назвати монографії І. Корнієнка «Півстоліття українського радянського 

кіно» і «Кино советской Украины. Страницы истории»
5
. Поява цих праць 

започаткувала створення академічної історії українського кіно. 

Пропагуванню методу «соцреалізму» в кіно як єдиноможливого 

присвячені праці радянських кінокритиків С. Зінича, О. Бабишкіна, В. Грузіна
6
. 

Одним із основних питань, яке заборонялося висвітлювати в радянські 

роки, було українське поетичне кіно. Вже в роки перебудови та гласності, коли 

стало можливим говорити про заборонені в 1970-х роках фільми, виходять 

праці Л. Брюховецької
7
, присвячені вивченню виникнення, витоків, 

популярності авторського кіно. Наступна праця дослідниці Л. Лемешевої
8
, не 

зважаючи на перші спроби детально розглянути фільми поетичного кіно, ще 

містить ідеологічні нашарування. 

У радянські часи досліджувалися питання державної політики в сфері 

кінематографа і кіно загалом, але вони були ідеологічно заангажованими і не 

завжди відображали справжній стан справ. 

                                                           

4
 Горячев Ю.И. Источник силы. О партийном руководстве развитием советской 

кинематографии / Ю.И. Горячев, В.В. Шинкаренко. – М.: Искусство, 1984. – 

199 с. 
5
 Корнієнко І.С. Півстоліття українського радянського кіно. Сторінки історії 

/ І.С. Корнієнко. – К.: Мистецтво, 1970. – 228 с.; Корниенко И.С. Кино 

Советской Украины. Страницы истории / И.С. Корниенко. – К: Искусство, 

1975. – 240 с. 
6
 Зінич С.П. Кіномистецтво соціалістичного реалізму. Тенденції, пошуки, 

проблеми / С.П. Зінич. – К.: Мистецтво, 1984. – 102 с.; 

Зінич С.П. Соціалістичний реалізм – творчий метод радянського кіномистецтва 

/ С.П. Зінич. – К.: Знання, 1983. – 48 с.; Бабишкін О.К. Радянське 

багатонаціональне кіномистецтво / О.К.Бабишкін. – К.: Знання, 1974. – 48 с.; 

Грузин В.М. Культура Советской Украины / В.М. Грузин. – К.: Издательство 

политической литературы Украины, 1984. – 38 с. 
7
 Брюховецька Л. Поетична хвиля українського кіно / Л. Брюховецька. – К.: 

Мистецтво, 1989. – 172 с.; Брюховецька Л.І. Випробовування творчістю: 

Молоді режисери українського кіно / Л.І. Брюховецька. – К.: Мистецтво, 1985. 

– 133 с. 
8
 Лемешева Л.Г. Украинское кино: проблемы одного поколения / 

Л.Г. Лемешева. – М.: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, 1987. – 

126 с. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=337807&title=%CF%B3%E2%F1%F2%EE%EB%B3%F2%F2%FF+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC%EA%EE%E3%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=337807&title=%CF%B3%E2%F1%F2%EE%EB%B3%F2%F2%FF+%F3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC%EA%EE%E3%EE&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=337788&title=%CA%E8%ED%EE+%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%E9+%D3%EA%F0%E0%E8%ED%FB&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=337788&title=%CA%E8%ED%EE+%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%E9+%D3%EA%F0%E0%E8%ED%FB&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=337788&title=%CA%E8%ED%EE+%F1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%E9+%D3%EA%F0%E0%E8%ED%FB&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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Після здобуття Україною незалежності та доступом до нових джерел і 

поступовим звільненням від ідеологічних стереотипів стало можливим більш 

об’єктивне висвітлення історичного процесу, зокрема питання управління та 

розвитку кінематографа досліджуваного періоду. Історик українського кіно, 

колишній міністр культури УРСР С. Безклубенко в своїх працях висвітлював 

явища столітньої історії українського кінематографа на фоні соціально-

політичних подій, по-новому осмислюючи державну політику стосовно 

українського національного кінематографа – поетичного кіно, яке аж занадто 

реалістично змальовувало радянську дійсність, що дуже не подобалося владі. 

Основоположнику школи поетичного кіно 1960-1970-х років 

С. Параджанову присвячено праці В. Горпинченка, В. Барського, 

М. Загребельного, О. Мусієнко
9
. Цінними є матеріали збірки

10
 про режисера, 

яка вміщує рецензії на фільми, опубліковані в кінознавчих виданнях за 1965-89-

і роки. Дослідження самого явища поетичного кіно, його представників та 

дискусій, що точилися з цього приводу, присвячені збірки статей
11

. 

Ґрунтовні дослідження історії та розвитку українського кінематографа 

представлені працями В. Ілляшенка та академічною розвідкою «Нариси з історії 

кіномистецтва України»
12

. 

Боротьба української інтелігенції цього періоду розглядається в працях 

О. Бажана, Ю. Курносова,
 
В. Барана, Т. Гунчака

13
, а саме система покарань за 

                                                           

9
 Горпинченко В.Г. С. Параджанов: перші кроки / В. Г. Горпенко. – К.: ДІТМ, 

1999. – 66 с.; Барський В. Про Параджанова та його фільми // Сучасність. – 

1984. – Ч. 12. – С. 43-55.; Загребельный М.П. Сергей Параджанов / 

М.П. Загребельный. – Харьков: Фолио. – 2011. – 121 с.; Мусієнко О. Митець і 

влада, Параджанов: зміна долі / О. Мусієнко // Мистецтвознавство України. – 

К., 2011. – Вип. 3. – С.194-201. 
10

 Екранний світ Сергія Параджанова. Зб. статей / Упор. Ю. Морозов. – К.: Дух і 

літаратура, 2014. – 336 с. 
11

 Поетичне кіно: заборонена школа: зб. ст. та матер / упоряд. Л. Брюховецька. – 

К.: АртЕк, 2001. – 464 с.; Українське кіно від 1960-х до сьогодні: проблема 

виживання: зб. наук. ст. /  упоряд. Л. Брюховецька. – К.: Задруга, 2010. – 249 с. 
12

 Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва / В. Ілляшенко. – К.: ВІК, 

2004. – 412 с.; Нариси з історії кіномистецтва України / редкол.: В. Сидоренко 

та ін. – К.: Інтертехнологія, 2006. – 864 с. 
13

 Бажан О.Г. Форми інтелектуального опору в дисидентському русі в Україні 

(кінець 50-х – 80-ті роки ХХ ст.) / О.Г. Бажан / Національний університет 

«Києво-Могилянська академія». Наукові записки. – Історія. – Т. 9. – Ч. І. – К., 

1999. – С.155-160; Курносов Ю. О. Інакомислення в Україні (60-ті – перша 

половина 80-х рр. XX ст.) / Ю.О. Курносов. – К.: Ін-т історії України НАН 

України, 1994. – 221 с.; Баран В.К. Україна після Сталіна: нарис історії 1953 – 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1392554&title=%D3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC%EA%E5+%EA%B3%ED%EE+%E2%B3%E4&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1392554&title=%D3%EA%F0%E0%BF%ED%F1%FC%EA%E5+%EA%B3%ED%EE+%E2%B3%E4&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1349225&author=%C1%E0%F0%E0%ED+%C2.%CA.&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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інакомислення, яка існувала в СРСР, ідеологічні межі, в яких творила 

українська інтелігенція. 

Доробок зарубіжних вчених представлений працею французького 

дослідника українського походження Л. Госейко
14

, польської дослідниці 

Й. Левицька
15

, які розглядали взаємодію українського кіно і влади. 

У працях російських дослідників Н. Зоркої
16

, С. Ніконової
17

 

розглядаються в основному фільми російського радянського кінематографа. 

Але поряд з тим подається і характеристика діяльності та структура Держкіно 

СРСР. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної історіографії показує, що питання 

державної політики в українського кінематографу УРСР в другій половині 

1960-х – першій половині 1980-х років не було предметом спеціального 

дослідження, а висвітлювалося лише побіжно. 

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази дослідження» 
проаналізовані різнопланові за змістом та походженням джерела. 

Джерельну базу дослідження складають декілька груп опублікованих і 

неопублікованих документів: архівні матеріали, збірники документів, матеріали 

періодичної преси, постанови, накази, мемуари, спогади. Серед цього масиву 

варто виокремити той матеріал, який безпосередньо дає характеристику 

радянському кінематографу 1960-1980-х років і допомагає проаналізувати його 

як явище. 

Найбільше значення мають неопубліковані архівні матеріали. Було 

використано фонди чотирьох архівних установ, а саме: Центрального 

державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного 

архіву вищих органів влади України, Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України, Центрального державний кінофотофоноархів 

імені Г.С. Пшеничного. Наявні документи з цих архівних установ дозволили 

розкрити всі аспекти проблематики державного управління кінематографом, 

                                                                                                                                                                                                 

1985 рр. / В.К. Баран. – Львів: Свобода, 1992. – 124 с.; Гунчак Т. Україна: ХХ 

століття / Т. Гунчак. – К.: Дніпро, 2005. – 384 с. 
14

 Госейко Л. Історія українського кінематографа / Л. Госейко. – К.: KINO-

КОЛО, 2005. – 464 с.  
15

 Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно / Й. Левицька. 

– К.: Задруга, 2011. –123 с. 
16

 Зоркая Н.М. История советского кино / Н.М. Зоркая. – СПб: Алетейя, 2002. – 

520с. 
17

 Никонова С.И. Государственная политика в области идеологии и культуры в 

контексте советской действительности (середина 60-х – середина 80-х годов 

ХХ века): дис... докт. ист. наук: 07.00.02 / С.И. Никонова. – Казань, 2009. – 

357 с. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1349225&author=%C1%E0%F0%E0%ED+%C2.%CA.&div=0&source=1&prev=0&page=0&docType=24&docType1=8&docType2=17&docType3=13&docType4=14&docType5=15&docType6=26&docType7=18&docType8=19&docType9=25&parentId=0
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ідеологічної політики влади та вплив цих факторів на кінематограф УРСР 

зазначеного періоду. 

Серед архівних матеріалів важливим є залучення документів, які 

зберігаються у фонді І (описи 6, 10, 11, 25, 31, 32) і вміщують документи про 

діяльність органів управління та ідеологічну спрямованість кінематографа 

УРСР, який піддавався тотальному контролю з боку держави. 

Фонди Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України, зокрема Фонди Р-2605 (опис 8), 5116 (опис 8), 4623 

(опис 1), 3863 (опис 13), Р-2 (опис 13) містять документи про організацію і 

розвиток кінофікації та кінопрокату. 

Важливим джерелом також є кінодокументи, які зберігаються в 

Центральному державному кінофотофоноархвів України імені 

Г.С. Пшеничного. Дані документи відносяться до особливого різновиду джерел, 

адже містяться не на паперовому носії, а на кіноплівці і поділяються на німе та 

звукове кіно. У фондах архіву зберігаються «Кіножурнали», документальні 

фільми, зокрема присвячені з’їздам спілки кінематографістів України, спогадам 

відомих режисерів поетичної хвилі українського кіно: Ю. Іллєнку, 

І. Миколайчуку, С. Параджанову, Б. Івченку. 

Документи, які містяться в Центральному державному архіві-музеї 

літератури і мистецтва України, дають можливість проаналізувати діяльність 

Спілки кінематографістів УРСР, роботу кіностудій, їх господарське становище. 

Зокрема, це фонди 655 (опис 1), 672 (опис 1). 

Опубліковані джерела можна політики на декілька груп. 

До першої групи відносяться збірники постанов, рішення, резолюції 

з’їздів, конференцій і пленумів ЦК КПУ, які дають можливість прослідкувати 

офіційну лінію партії в питаннях кінематографа, висвітлюють його діяльність і 

дають можливість сформувати уявлення про ідеологічну складову українського 

радянського кінематографа другої половини 1960-х – першої половини 1980-х 

років
18

. 

Другу групу джерел складають збірники документів, які були 

опубліковані за часів незалежності України і містять документи, що стосуються 

різних сфер життя і боротьби за державну самостійність України. Зокрема 

документи, що стосуються українського кінематографа в контексті української 

культури
19

. 

                                                           

18
 Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, 

конференцій і пленумів ЦК. – К.: Політвидав України, 1982. – Т. 11. – 535 с.; 

Т. 13. – 1986. – 510 с.; Т. 14. – 1982. – 542 с.; Вопросы идеологической работы 

КПСС. Сб. важнейших решений КПСС (1965-1972 гг.). – М.: Политиздат, 1972. 

– 568 с. 
19

 Україна: антологія пам’яток державотворення, Х-ХХ ст.: у 10 т. / редкол.: 

І.М. Дзюба та ін. – Т. 9. «Час випробовувань. Консолідація національно-
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Третю групу джерел складають, зокрема, спогади колишнього першого 

секретаря ЦК КПУ П. Шелеста, секретаря ЦК КПУ з питань ідеології 

Ф. Овчаренка
20

. Не зважаючи на те, що даний вид джерел містить суб’єктивний 

погляд його авторів на події, що відбувалися, вони містять важливий матеріал 

для наукового аналізу. 

Четверта група джерел – це матеріали, які друкувалися в періодичних 

виданнях УРСР та за її межами. Зокрема, газети «Правда», «Радянська 

Україна», «Культура і життя», журнали «Новини кіноекрану», «Искусство 

кино», «Советский экран». Серед сучасних періодичних видань значний інтерес 

становлять матеріли, надруковані на шпальтах газет «Культура і життя», 

«Хрещатик», «Дзеркало тижня», «За нашу Україну», журналу «Кіно-театр». 

Окрім радянської преси, значний інтерес також становить зарубіжна преса, а 

саме: української діаспори. Цей масив джерел дозволяє знайти матеріали про 

український кінематограф, про радянську дійсність. Так, значний інтерес 

становить журнал «Сучасність. Література, мистецтво, суспільне життя». 

Наявна джерельна база є достатньою для комплексного вивчення 

державної політики щодо кінематографа УРСР другої половини 1960-х – 

першої половини 1980-х років. 

Другий розділ «Головні принципи і напрями державної політики 

щодо розвитку кінематографа в УРСР» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Централізація системи управління кінематографом 

в другій половині 1960-х – середині 1980-х років» подано характеристику 

системи управління кінематографом в УРСР. Загальне управління 

кінематографом здійснювала Рада Міністрів УРСР через Державний комітет 

Ради Міністрів УРСР по кінематографії (Держкіно УРСР) та Спілку 

кінематографістів УРСР. 

Держкіно УРСР був союзно-республіканським органом, його завдання, 

функції та структура були викладені у «Положенні про Державний комітет 

Ради Міністрів Української РСР по кінематографії» (1974 р.). До повноважень 

Держкомітету входило визначення репертуарної політики, фінансове 

керівництво галуззю, піклування про впровадження останніх досягнень науки і 

техніки у кіновиробництво та кінообслуговування населення. 

                                                                                                                                                                                                 

патріотичних сил (1939 рік – початок 80-х років ХХ ст.) / упорядкував 

Ю. Сливка. – К.: Основи, 2009. – 734 с. 
20

 Шелест П. Все, що скоїться, я передбачав / П. Шелест // Україна. – 1990. –

№ 22. – С. 20-21; № 21 – С. 10-12; № 23. – С. 22-24; Петро Шелест: Справжній 

суд історії ще попереду. Спогади, щоденники, документи, матеріали / 

Упорядники: В. Баран, О. Мандебура та ін. – К.: Генеза, 2004. – 808 с. 
20

 Овчаренко Ф.Д. Спогади / Упорядники В.Г. Буткевич, Н.Ф. Овчаренко. – К.: 

Оріяни, 2000. – 456 с. 
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Структура Держкіно УРСР складалося з наступних підрозділів: колегія, 

яка складалася з голови комітету, його заступників і творчих діячів кіно; 

головна сценарна редакційна колегія з художніх фільмів; головне управління 

кіновиробництва; головне управління кінофікації і кінопрокату; управління по 

виробництву документальних, науково-популярних і учбових фільмів; науково-

технічна рада, ряд управлінь, які займалися економікою, технікою, кадрами. 

Важливою ланкою в системі державного керівництва культурним 

процесом в СРСР були творчі спілки, які позиціонувалися як самостійні 

організації творчої інтелігенції. Спілка кінематографістів України (створена в 

1958 р., очолював Т. Левчук), як й інші творчі спілки, діяли за загальною 

структурою: виконавчим органом було правління, яке обирало президію на чолі 

з першим секретарем чи головою, його заступниками, відповідальним 

секретарем. Найвищим керівним органом творчого союзу був з’їзд (відбулися у 

Києві у 1963, 1968, 1976, 1981 рр.). Спілка кінематографістів УРСР визначала 

завдання і підводила підсумки, виконавчим органом було правління організації. 

Отже, український кінематограф перебував під подвійним контролем: 

центрально-союзним та республіканським. Органи управління були 

структуровані таким чином, щоб контролювати діяльність українських 

кінематографістів. 

У підрозділі 2.2. «Ідеологічні засади розвитку кінематографа УРСР» 
висвітлюється ідеологічна політика держави. Радянські часи, зокрема в другій 

половині 1960-х – першій половині 1980-х років, характеризуються посиленням 

стагнації в ідеологічній сфері. Як і в попередні роки, культура в цей час зазнає 

сильного впливу командно-адміністративної системи та підпорядковується 

принципам партійної ідеології, що, у свою чергу, передбачало втручання в 

творчі процеси. Така політика призводила до регресу культури, оскільки їй 

штучно нав’язувався метод «соціалістичного реалізму», який чітко визначав 

завдання для всіх видів мистецтва. А найважливішим завданням було 

утвердження радянського способу життя та його моралі. 

Свою політику влада закріплювала постановами: «Про роботу з 

молодими творчими кадрами на кіностудіях республіки» (1968 р.), «Про 

підвищення відповідальності керівників органів преси, радіо, телебачення, 

кінематографії, установ культури і мистецтва за ідейно-політичний рівень 

матеріалів, що публікуються, та репертуару» (1969 р.), «Про посилення 

цензури» (1969 р.), «Про заходи до дальшого розвитку радянської 

кінематографії» (1972 р.), «Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-

виховної роботи» (1979 р.), «Про покращення виробництва і показу фільмів для 

дітей і підлітків» (1981 р.) та ін. Усі ці урядові документи свідчать, що 

кіномистецтво мало особливе значення для ідеологічної роботи як 

найпопулярніше масове мистецтво. 

У травні 1972 року відбувається зміна керівництва, звільнено з посади 

П. Шелеста і переведено спочатку заступником Голови Ради Міністрів СРСР, а 

потім відправили на пенсію. Першим секретарем було обрано В. Щербицького, 
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а секретарем ЦК Компартії України з ідеології – В. Маланчука, який почав 

наступ на українську культуру. 

Таким чином, починаючи з другої половини 1960-х рр., в УРСР 

посилюється ідеологічний тиск. Це було продиктовано зміною і союзного, і, 

згодом, республіканського керівництва. 

У підрозділі 2.3. «Фінансування, розвиток інфраструктури 

кіновиробництва та кінопрокату» йдеться про розвиток кінопрокату та 

кінофікації. 

Найбільше розширення мережі кінофікації припадає на період другої 

половини 1960-х – 1980-х років, що характеризувалося масовим будівництвом 

кінотеатрів в містах та використанням пересувних установок у сільській 

місцевості. Питання розвитку кінофікації було у віданні Головного управління 

кінофікації і кінопрокату Державного комітету Ради Міністрів по 

кінематографії. Дане управління мало монопольне право прокату фільмів на 

території УРСР, визначало його репертуарну політику, керувало тиражуванням 

і розподілом фільмокопій. Діяло управління на основі «Положення про 

інспекцію по контролю за кінорепертуаром Головного управління кінофікації 

та кінопрокату» (1964 р.). та постанови ЦК КПУ «Про стан і заходи поліпшення 

кінообслуговування населення Української РСР». 

Варто зазначити, що в радянський кінопрокат включали в основному 

лише стрічки вітчизняного виробництва, зарубіжних картин демонструвався 

дуже малий відсоток – лише ті, які не порушували радянських ідеологічних 

канонів. Ідеологічна спрямованість контролювалася постійно, сумлінно 

відбиралися фільми для демонстрування глядачеві. Фільми поетичного кіно 

майже не демонструвалися в радянські часи. 

Розвиток кінофікації в зазначений період відбувався досить інтенсивно і 

пов’язано це було з бажанням влади зміцнити ідеологічні основи радянської 

системи. 

У підрозділі 2.4. «Підготовка кадрів та вдосконалення системи 

кіноосвіти» висвітлюється питання підготовки кадрів для сфери кіно. 

Підготовка митців для кінематографа УРСР здійснювалась у 

Всесоюзному державному інституті кінематографії, Київському інституті 

театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, на Вищих курсах режисерів і 

сценаристів у Москві. Готували режисерів художнього, документального, 

науково-популярного і навчального фільмів, акторів, операторів, декораторів з 

оформлення фільму, фахівців з економіки і організації виробництва та 

кінотехніки. 

Серед загальноосвітніх спеціальних навчальних закладів, які готували 

працівників у сфері кінофікації були Львівський та Шахтарський 

кінотехнікуми, вони вели підготовку фахівців за спеціальністю 

кіноустаткування та його експлуатація. 

Отже, збільшення кіномереж висувало потребу в кадрах відповідної 

підготовки. 
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Третій розділ «Українська тема в радянському кінематографі та 

умови її реалізації» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Висвітлення історії України в художніх 

кінострічках» аналізуються кінострічки, які присвячені висвітленню 

історичних подій. Зокрема йдеться про школу поетичного кіно, що виникла як 

противага шаблонному розумінню мистецтва. Характерною особливістю 

авторського кінематографа є зображення та розкриття духовного світу людини, 

об’єктом дослідження є почуття й душевні стани. Кінострічки цієї школи 

називалися важкими для сприйняття глядачами, оскільки вони відрізнялися від 

радянських кінострічок, знятих за методом «соціалістичного реалізму», своєю 

непідпорядкованістю ідеологічним установам. «Поетичним» фільмам 

приписувався етнографізм, який розглядався як недозволений та непотрібний в 

кіно. Тому поступово починаються гоніння та заборона діяльності режисерів 

школи поетичного кіно, а вже зняті кінострічки покладено на полицю. 

У травні 1974 року перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький завдав 

сильного удару по поетичному кіно, а особливо по її діячах – С. Параджанову, 

Ю. Іллєнку, Л. Осиці, Б. Івченку, І. Драчу, Г. Якутовичу. Лідер КПУ заявив, що 

прийоми поетичного кіно неприйнятні для соціалістичного реалізму і сприйняті 

деякими кінематографістами як основний художній засіб помилково. 

Таким чином, причина заборони поетичного кінематографа крилася в 

тому, що використання національного, самобутнього лякало владу: керувати 

кінематографом, від якого не знаєш, чого очікувати, важко, інша справа – 

соціалістичний реалізм, де все може бути тільки однозначним. 

У підрозділі 3.2. «Особливості зображення історичних подій 

української історії в хронікально-документальних фільмах» висвітлюється 

кінодокументалістика, яка є важливим джерелом пізнання історії нашої країни 

та радянської дійсності зокрема. Для історичної науки кінофотофонодокументи 

становлять важливе джерело і можливість доповнити вже відомі події новими 

фактами. Періодичні кіножурнали та тематичні хронікально-документальні 

фільми знімалися на Українській студії хронікально-документальних фільмів, 

визначалися планом кіновиробництва і затверджувалися Держкіно УРСР. 

Документальне кіно активно використовувалося і в навчанні – школі, 

технікумі, вузі. Українська студія хронікально-документальних фільмів у 

кіножурналах «Радянська Україна», «Молодь України», «Піонерія» вміщувала 

сюжети про правове виховання та дотримання норм комуністичної моралі. 

Багато фільмів мали ідеологічну спрямованість і знімалася до великих 

держаних свят чи були приурочені окремим радянським партійним діячам. 

Можна зробити висновок, що не дивлячись на певну заідеологізованість, 

ці фільми розкривають багато подій з історії України, відтворюють факти, 

показують життя та побут тогочасних радянських людей. 

Підрозділ 3.3. «Репресії проти митців українського кінематографа» 
висвітлює супротив українських діячів кіно на арешти української інтелігенції. 
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Кінематографісти не могли стояти осторонь, коли в країні почалася хвиля 

арештів проти представників культури, які виступали за збереження 

української мови та культури. Незгоду з арештами висловили С. Параджанов, 

Л. Осика, Ю. Іллєнко, І. Миколайчук. У своїй творчості вони шукали 

альтернативи усталеним радянським ідеологічним канонам у кіномистецтві, 

пропонували нове бачення його розвитку в контексті національної культури. 

Форми виразу протесту були безпосередньо пов’язані зі специфікою 

творчості: це й осмислення ситуації, привернення уваги до гострих проблем 

стану української культури, створення організацій для відкритої боротьби, 

поширення творів, памфлетів, які викривали серйозні недоліки радянського 

суспільства. Так, свою позицію проти висловив український режисер 

С. Параджанов разом з І. Дзюбою в кінотеатрі «Україна» під час прем’єри 

фільму «Тіні забутих предків». 

У жовтні 1965 року С. Параджанов був одним з тих, хто підписав листа 

до керівництва КПУ та КПРС, виступаючи проти арештів І. Світличного, 

П. Заливахи, Б. Гориня та обшуків української інтелігенції в Києві, Львові, 

Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку. У 1972-73 рр., під час другої хвилі 

арештів режисер теж підпадає під підозру, а згодом його заарештовують і 

ув’язнюють. Роки ув’язнення С. Параджанов провів у Лук’янівській тюрмі в 

Києві, а також на зонах поселень Губник, Стрижавка, у Хмельницькій і 

Донецькій пересильних тюрмах, у Перевальській зоні біля теперішнього 

Алчевська. 

Отже, у другій половині 1960-х – початку 1980-х років здійснювалась 

свідома ідеологічна акція щодо дискредитації творчої інтелігенції. 

Четвертий розділ «Інтеграція української кіногалузі у світовий 

кінопроцес» висвітлює основні напрямки кінематографічної галузі УРСР на 

міжнародній арені. 

УРСР здійснювала зв’язки із зарубіжними країнами в різних формах з 

понад 50 країнами. Наприклад, 7 вересня 1967 р. Комісія у закордонних справ 

Верховної Ради УРСР розглянула питання про поширення української 

літератури та прокату кінофільмів студій республіки за кордоном. 

Наголошувалося, що в той час в 100 зарубіжних країнах демонструється 

близько 126 українських кінофільмів. Першочергова увага приділялася 

активізації творчих контактів з кінематографістами країн Центральної і Східної 

Європи (Болгарії, НДР, Польщі, Румунії, Чехословаччини та ін.), зокрема, 

практикувалися зустрічі з делегаціями кінематографів «братніх республік». 

Існування кіномистецтва СРСР за «залізною завісою» не сприяло 

взаємозбагаченню і популяризації українського кіно. У країнах Європи та США 

демонструвалися тільки ті радянські фільми, які відповідали радянським 

ідеологічним канонам. З метою показу кінопродукції СРСР за кордоном у 

1945 р. була заснована державна установа «Совекспортфільм», яка мала 

представництва в 70 країнах світу і свої кінозали у Фінляндії, Франції та 

відповідала за просування радянських фільмів в зарубіжних державах. Поняття 
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«українське кіно» за кордоном не існувало, у свідомості зарубіжних глядачів 

воно було невіддільне від радянського кінематографа. Українські емігранти 

організували поблизу міст Торонто та Отава «КАНУКР» та у м. Філадельфії 

«Українську фільмову студію», які знімали фільми про українських 

націоналістів, батальйони «Нахтігаль» і «Роланд», дивізії СС «Галичина». Для 

радянської влади це все було ганебним та таким, що фальсифікує радянську 

дійсність. Активну позицію в просуванні і популяризації української культури 

за кордоном відігравало Українське товариство дружби і культурних зв’язків з 

зарубіжними країнами, створене у 1959 р. 

Важливою формою міжнародного та міжреспубліканського культурного 

співробітництва стали кінофестивалі художніх, хронікально-документальних і 

науково-популярних фільмів, здійснення спільних постановок фільмів з 

зарубіжними кіноорганізаціями, зональні огляди кіномистецтва, обмін 

делегаціями в рамках міжреспубліканського співробітництва, проведення 

наукових конференцій та симпозіумів, хоча тематичні рамки обговорень були 

обмежені і базувалися на типовій тематиці соціалістичного реалізму та 

багатонаціональності. 

Загалом можна зробити висновок, що співробітництво в галузі 

кінематографа було більш поширеним між УРСР і країнами Центральної і 

Східної Європи, ніж з країнами Західної Європи в силу ідеологічної політики, 

яку проводила держава. Інтеграція української кіногалузі до світового 

кінопроцесу відбувалася в руслі радянського кінематографа, поняття 

«українське кіно» за кордоном не існувало. 

У Висновках викладені основні результати дослідження, які виносяться 

на захист: 

– Аналіз наукової розробки теми засвідчив, що донині вона не стала 

предметом спеціального наукового вивчення. Використана джерельна база 

достатньо репрезентативна для всебічного висвітлення визначених питань. 

– З’ясовано, що управління кінематографом базувалося на системі 

урядових, партійних та громадських організацій і мало риси замкнутої 

замкненої, галузі. Загальне керівництво кінематографом здійснювала Рада 

Міністрів УРСР через Державний комітет Ради Міністрів УРСР по 

кінематографії та Спілку кінематографістів УРСР. Держкіно УРСР був союзно-

республіканським органом і контролював всі питання, пов’язані з 

кінематографом країни. Всі завдання, які висувалися владою, жорстко 

контролювалися органами народного контролю і профсоюзними організаціями, 

які існували при кіностудіях. Важливу роль в системі державного управління 

кінематографом відігравала Спілка кінематографістів України, яка була 

провладною структурою і контролювалася партією. 

– Проаналізовано, що в роки застою посилюється вплив командно-

адміністративної системи та відбувається підпорядкування принципам 

партійної ідеології, що, передбачало втручання в творчі процеси. Єдиним 

визнаним принципом у мистецтві був метод соціалістичного реалізму, всі 
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фільми, які не відповідали йому, визнавалися важкими для сприйняття 

глядачем та були заборонені. Ідеологічна політика була закріплена 

відповідними постановами, які стосувалися кіномистецтва. 

– Визначено, що саме до позитивів в кінематографії другої половини 1960-

х – першої половини 1980-х років можна віднести розширення мережі 

кінофікації. У цей час посилення ідеологічного тиску і використання кіно як 

засобу пропаганди влада всіляко підтримує масове будівництво кінотеатрів в 

містах та використання пересувних установок в сільській місцевості. Питання 

розвитку кінофікації було у віданні Головного управління кінофікації і 

кінопрокату Держкіно УРСР. Дане управління мало монопольне право прокату 

фільмів, визначало його репертуарну політику, керувало тиражуванням і 

розподілом фільмокопій. Завдяки цьому кіномережа значно розширилася, 

відбувалося будівництво нових кінотеатрів в містах, збільшувалася кількість 

пересувних установок в сільській місцевості. Держава виділяла кошти на 

будівництво нових широкоекранних кінотеатрів та оновлення застарілих 

кіноустановок. Все це дало можливість дуже швидко зробити кіно доступним 

широким масам населення та використовувати його для агітаційно-

пропагандистської діяльності. 

– Простежено, що в українському кінематографі будь-яке відхилення, що 

неможливо було трактувати однозначно, визнавалося чужорідним і 

відкидалося. Взагалі, новаторство в мистецтві не визнавалося, бо вважалося 

шкідливим для ідеології, перевага надавалася усталеним стереотипам. На межі 

1960- 1970-х років зародилася нова хвиля поетичного кіно на противагу методу 

соціалістичного реалізму. В кінострічках поетичного кінематографа увага 

акцентувалася на індивідуальності та неповторності зображення подій та 

героїв. До джерел поетичного кіно можна віднести різні жанри української 

народної творчості, казки та народний театр. До цієї школи належать режисери 

С. Параджанов, Ю. Іллєнко, Л. Осика, В. Денисенко, І. Миколайчук. У фільмах 

поетичного (національного) кіно відображалися такі риси як етнічна 

самосвідомість, самоназва, мова, територія, риси психологічного складу, 

культура, побут, спільне походження тощо. Через яскраво виражений 

національний колорит фільми школи поетичного кіно та діяльність школи 

викликали невдоволення партійного керівництва, в наслідок чого поетичне кіно 

почали переслідувати та забороняти. 

– Доведено, що українські кінематографісти не стояли осторонь подій, які 

відбувалися в країні. Кіномитці виражали протест безпосередньо пов’язаний зі 

специфікою творчості: це і осмислення ситуації, привернення уваги до гострих 

проблем стану української культури, створення організацій для відкритої 

боротьби, поширення творів, памфлетів, які викривали серйозні недоліки 

радянського суспільства. Під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» 

С. Параджанова в кінотеатрі «Україна» відбулася публічна маніфестація 

громадянського спротиву. За свої погляди та різкі висловлювання про існуючу 

владу С. Параджанов був заарештований та відбував покарання. 
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– З’ясовано, що в межах дозволених ідеологічною політикою відбувалася 

інтеграція українського кінематографа до світової кіногалузі. Відбувалися 

спільні постановки фільмів, обміни делегаціями, кінофестивалі художніх, 

хронікально-документальних і науково-популярних фільмів, симпозіуми, 

конференції, підписувалися договори про творчу взаємодію в сфері 

кінематографу між УРСР та зарубіжними країнами. Більшість творчих 

контактів було саме з країнами Центральної і Східної Європи. Варто зазначити, 

що за кордоном не існувало поняття «українське кіно», воно входило до 

радянського кінематографа. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ховайба Н.Г. Державна політика у галузі кінематографа УРСР (друга 

половина 1960-х - перша половина 1980-х рр.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 

2015. 

У дисертації проаналізовано державну політику у галузі кінематографа в 

УРСР другої половини 1960-х – першої половини 1980-х років. На основі 

комплексного аналізу історіографії, архівних матеріалів, опублікованих 

документів і періодичних видань охарактеризовано особливості та механізми 

впровадження ідеологічної політики пануючої партії в творчі процеси. 

Досліджено систему та принципи функціонування республіканського 

кінематографа. Показано інтенсивний розвиток мережі кінофікації та 

кінопрокату. Розглянуто діяльність школи українського поетичного кіно, її 

найвідоміших представників та їх кінострічки. З’ясовано ставлення влади до 

поетичного кіно та причини його заборони. Висвітлено протистояння 

радянської системи і кіномитців, ступінь творчої свободи інтелігенції, а також 

способи покарань, які застосовувалися проти незгодних. Вивчено рівень 
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інтеграції українського радянського кіно до світового кінематографічного 

процесу. 

Ключові слова: Українська РСР (друга половина 1960-х – перша половина 

1980-х рр.), Спілка кінематографістів України, кінематограф, державна 

політика, ідеологія, кінофікація, кінопрокат, кінорежисер, поетичне кіно. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ховайба Н.Г. Государственная политика в сфере кинематографа 

УССР (вторая половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2015. 

Диссертация посвящена изучению государственной политики в сфере 

кинематографии УССР в период второй половины 1960-х – первой половины 

1980-х годов на основе анализа научной литературы и широкого комплекса 

источников, значительная часть которых вводится в научный оборот впервые.  

Изучено деятельность государственных и партийных органов по 

управлению кинематографом УССР. Исследована структура Госкино УССР, 

Союза кинематографистов Украины, которые непосредственно руководили 

кинематографическим процессом в УССР. Детально проанализировано 

постановления органов советской власти, которые передают идеологическую 

политику периода 1960-х – 1980-х гг. и ее прямое влияние на принятие 

решений в сфере кино. 

Проанализировано причины и условия существования 

кинематографической школы поэтического кино, которая возникла в 1960-е 

годы как альтернатива единственному методу, который признавался в 

искусстве СССР, – социалистическому реализму. Школа поэтического кино не 

признавалась властью, поскольку не соответствовала существующим 

идеологическим канонам, а ее фильмы считались тяжелыми для зрителя. С 1972 

г., после выступа первого секретаря ЦК КПУ в мае 1974 г. В. Щербицкого, 

фильмы авторского кинематографа запрещаются. 

Рассмотрено особенности развития системы кинофикации и кинопроката 

во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Раскрыто значение 

этого процесса для реализации пропагандистских задач советской 

политической системы. 

Отмечено противостояние советской власти и кинематографистов, 

степень творческой свободы интеллигенции в тоталитарном государстве, а 

также система наказаний, которая применялась против несогласных. 

Определенно, что сотрудничество в сфере кино УРСР происходило в 

основном с социалистическими странами. Формами сотрудничества были дни 

литературы и искусства, кинофестивали художественных, хроникально-
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документальных и научно-популярных фильмов, а также совместные съемки 

фильмов, которые пропагандировали содружество наций. 

Таким образом, государственная политика второй половины 1960-х – 

первой половины 1980-х годов в области кинематографа была направлена на 

развитие в рамках советской идеологической системы. 

Ключевые слова: Украинская ССР (вторая половина 1960-х – первая 

половина 1980-х гг.), Союз кинематографистов Украины, кинематограф, 

государственная политика, идеология, кинофикация, кинопрокат, 

кинорежиссер, поэтическое кино. 

 

ANNOTATION 

 

Khovaiba N. Pubic policy of the cinema : The Ukrainian SSR (late 1960-s - 

early 1980-s.) – Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.01 

- History of Ukraine. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. - K., 2015.  

 The thesis examines the state policy in the field of cinematography in the 

Ukrainian Soviet Socialist Republic during the latter half of 1960s – the first half of 

1980s. Based on a comprehensive analysis of historiography, archival materials, 

published documents as well as periodicals, the thesis describes features and 

implementation mechanisms of the ruling party ideological politics and its influence 

on the creative process. In the thesis research the principles of the national cinema are 

analyzed, showing the intensive cinema spreading and film distribution network 

development. It also describes the activity of the Ukrainian poetic cinema school and 

its representatives in line with the information on the most famous films.  

The information on the government's attitude to the poetic cinema is provided 

in the thesis as well as on the reasons for its interdiction. It shows the facts of 

confrontation between the Soviet system and filmmakers, intellectual degree of 

creative freedom, and methods of punishments that were applied against dissenters. 

The paper studies the level of integration of Ukrainian Soviet cinema into the world 

cinematographic process. 

Key words: The Ukrainian SSR of the second half of 1960 - first half of 1980-

years, the Union of Cinematographers of Ukraine, state politics, ideology, cinema, 

cinema spreading, film distribution, film director, poetic film. 
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