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Витоки партійної преси В Україні

Лінько Юлія,
Магістратрант, 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Преса, особливо політична, мала найбільший вплив у суспільстві, де телебачення 
й радіо ще не мали такого авторитетного впливу як нині. Кінець ХІХ ст. зна-

менує початок активного партійного життя на українських територіях, відповідно 
й політичної преси. Монографія В. Георгієвської 
«Преса політичних партій України (кінець ХІХ – 
початок ХХІ ст.): від витоків до сьогодення» [1] 
дає змогу оцінити особливості розвитку партій-
ної періодики в різних регіонах України з кінця 
ХІХ до початку ХХІ ст., відстежуючи часописи, 
в яких брали участь провідні національні публі-
цисти: І. Франко, М. Павлик, М. Грушевський, 
С. Єфремов, Г. Михайличенко, В. Еллан-Блакит-
ний, В. Чорновіл та ін. А це понад 900 газет і жур-
налів, бюлетенів і вісників, що видавалися як 
партійні органи або відповідали програмам пев-
них партійних об’єднань (основні дані про таку 
пресу подано в додатках А–Д монографії).

Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 
восьми підрозділів, загальних висновків, спис-
ку використаних джерел і додатків. Структура 
виглядає цілісною, логічною, послідовною та 
завершеною. Детально в роботі проаналізовано 

джерелознавчий фундамент дослідження, наведені прізвища науковців, які вивча-
ли окремі аспекти політичних медій в Україні та за її межами; визначено критерії 
партійної преси, вказано електронні бази та он-лайн ресурси, що пропонують оциф-
ровані матеріали за темою дослідження тощо. У списку використаних джерел пред-
ставлено понад 350 наукових джерел як вітчизняних, так і закордонних учених.

Авторка підтверджує свій аналіз партійної періодики значним ілюстративним 
матеріалом, що додає роботі значущості та переконує у достовірності та пошукових 
можливостях В. Георгієвської. Статистичні дані монографії свідчать про нелегку і 
кропітку працю дослідниці. Варто відзначити й той факт, що до аналізу залучено не 
лише українськомовну чи російськомовну пресу, що видавалась у різних регіонах 
України, а також партійну періодику польських, чеських, єврейських, кримсько-
татарських, румунських, німецьких та інших партій, які функціонували на наших 
землях у першій половині ХХ століття. 

Рецензоване монографічне дослідження надзвичайно цікаве і, беззаперечно, за-
слуговує уваги наукової громадськості. Книжка знайде свого читача не лише в особі 
журналістикознавців, істориків і політологів, але й усіх, хто цікавиться питаннями 
становлення преси та видавничої діяльності загалом. Монографія [1] є комплексною 
самостійною науковою працею.
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