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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми. Процеси  перебудови  (1985-1991  рр.)  та  гласності
торкнулися  усіх  сфер  суспільного  життя  –  свідомості,  політики,  економіки,
культури.  У  формуванні  ідеології  національного  відродження,  оновлення
суспільства і  майбутньої державної  незалежності  України важливу роль відіграла
українська журнальна публіцистика. Громадсько-політичні та літературно-художні
журнали того часу, оприлюднюючи на своїх сторінках актуальні матеріали, сприяли
формуванню  історичної  пам’яті  та  національної  свідомості  українського  народу,
консолідації його навколо ідеї громадянського суспільства. А журнальна періодика
стала інформаційною платформою плюралізму думок, поглядів та орієнтацій, була
носієм  національної  ідеї  і  чинником  пробудження  патріотичних  почуттів  та
розгортання руху за здобуття незалежності України.

Висвітлення  теми  суспільно-політичних  трансформацій  на  сторінках
журнальних  видань  відбувалося  у  складних  умовах.  Журналістські  колективи
часописів,  позбавляючись  компартійного  диктату  і  долаючи  цензурні  перепони,
викривали  деформації  існуючого  ладу  і  порушували  на  своїх  шпальтах  гострі
суспільно  значущі  проблеми.  Публіцистичні  матеріали,  з  якими  виступали
патріотично  налаштовані  представники  інтелігенції,  політики  та  фахівці  різних
галузей справляли значний вплив на формування об’єктивної громадської думки. 

Журнали і журнальна публіцистика виступали не лише як історичне джерело, а
й  як  суб’єкт  суспільно-політичного  процесу. Висвітлюючи  трансформації  цього
процесу,  журнали,  як  і  інші  засоби  масової  інформації,  ставали  їх  учасниками.
Щомісячні  журнали  стали  дієвим  засобом  поширення  нових  фактів  та  оцінок
радянської  історії,  формування  на  цій  основі  критичного  ставлення,  а  потім  і
заперечення  радянського  минулого,  необхідності  реформування  соціалізму.
Українські журнали були не тільки джерелом актуальної інформації, а й задавали
напрямок дискусій та аналізу усіх сфер суспільного життя України,  формуючи у
громадській думці усвідомлення необхідності боротися за національне відродження
та незалежність України. 

Важливе місце серед журнальних видань перебудовчого періоду посідали такі
часописи,  як  «Київ»,  «Вітчизна»,  «Жовтень»  («Дзвін»),  «Прапор»  («Березіль»),
«Дніпро»,  «Золоті  ворота», «Пам’ятки  України» –  літературно-художні  та
громадсько-політичні  видання,  які  користувалися  великою  популярністю  й
авторитетом. Посилення наукового інтересу до них з боку істориків зумовлене їх
активною  публіцистичною  позицією  та  вагомим  внеском  у  розгортання
демократичних процесів у період перебудови. Однак ця проблема досліджена вкрай
недостатньо  і  не  дає  повного  уявлення  про  вплив  журнальної  публіцистики  на
формування  ідеї  та  розвитку  української  державності. Оскільки  публіцистичні
матеріали українських журналів часів перебудови ще не стали предметом окремого
історіографічного  вивчення,  то  їх  аналіз  і  комплексне  дослідження  набуває
особливої актуальності.

Наукову актуальність теми посилює узагальнення та переосмислення цінного
авторського доробку на сторінках журналів відомих українських політиків та діячів
культури  і  науки  –  активних  поборників  ідеї  національного  відродження  та
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відновлення  незалежності  України.  Дослідження  журнальної  публіцистики
обумовлено потребою всебічного аналізу процесів, що відбувалися в українському
суспільстві  періоду  перебудови  (1985-1991  рр.),  і  можливої  їх  екстраполяції  на
сучасні процеси в Україні.

Необхідність аналізу причин високого рівня впливу публіцистичного процесу
на громадську думку періоду, що досліджується, у контексті неупередженої оцінки
трансформації  тогочасного  суспільного  життя  визначає  актуальність  даного
дослідження.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Дисертацію
виконано згідно з науковою проблематикою кафедри історії  та культури України
ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені
Григорія Сковороди» «Суспільно-політичні трансформації  в Україні XIX – початку
XXI століття» (номер державної реєстрації 0118U003849).

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі джерелознавчого аналізу та з
урахуванням  здобутків  української  історіографії  з’ясувати  роль  українських
літературно-художніх  та  громадсько-політичних  журналів  у  національному
відродженні та консолідації суспільства навколо ідеї здобуття незалежності України
в період перебудови (1985-1991 рр.).

Досягнення  основної  мети  передбачає  виконання  таких  дослідницьких
завдань:

– з’ясувати ступінь наукової розробки теми;
– охарактеризувати джерельне забезпечення теми;
– визначити  науковий  інструментарій  та  теоретико-методологічні  засади

дослідження;
– реконструювати  суспільно-політичні  умови  функціонування  українських

літературно-художніх та громадсько-політичних журналів у період перебудови; 
– простежити основні етапи трансформації  редакційної  політики часописів у

висвітленні актуальних суспільних проблем;
– охарактеризувати  внесок  журнальної  публіцистики  у  розкриття  теми

формування громадянського суспільства;
– показати  особливості  переосмислення  концепції  української  історії  на

сторінках журналів; 
– проаналізувати  динаміку  висвітлення  актуальних  політичних,  соціально-

економічних, екологічних та культурно-освітніх проблем на сторінках журналів у
період суспільної трансформації;

– на  основі  історіографічного  аналізу  української  журнальної  публіцистики
визначити  її  роль  і  місце  у  процесах  національного  відродження та  формування
ідеології незалежності України у часи перебудови.

Об’єкт  дослідження –  журнальна  публіцистика  видань  «Київ»,  «Вітчизна»,
«Жовтень» («Дзвін»), «Прапор» («Березіль»), «Дніпро», «Золоті ворота», «Пам’ятки
України»  в  суспільно-політичних  трансформаційних  процесах  доби  перебудови
(1985-1991 рр.) в Україні.

Предметом  дослідження є  структурно-тематична  компонента  журнальної
публіцистики, основні напрями відображення суспільних змін і політичних процесів
в Україні 1985-1991 рр.
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Хронологічні  межі  дисертації охоплюють  період  перебудови  –  суспільно-
політичних та соціально-економічних змін, які відбулися впродовж 1985-1991 рр. і
кардинально вплинули на розвиток країни та суспільства, утвердження української
державності та формування нової української публіцистики. 

Територіальні  межі дослідження співпадають  із  державними  кордонами
Української РСР та кордонами сучасної незалежної України. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою роботи є сукупність
загальнонаукових  та  історичних  методів  і  принципів  пізнання.  Автор
послуговувався методами дедукції  та індукції,  принципами науковості,  історизму,
всебічності,  системності,  плюралізму  та  об’єктивності,  завдяки  яким  досліджено
історіографічний процес у його багатогранності та діалектичній взаємодії. 

В основу дисертації  покладено порівняльний і  проблемно-тематичний аналіз
джерельної  бази  історіографії,  що  дало  можливість  визначити  внутрішні
закономірності  та  діалектику  їх  розвитку  у  контексті  кількісно-якісних  змін.
Застосовано  методи:  порівняльно-історичний,  проблемно-хронологічний,
ретроспективний,  історико-ситуаційний,  логічно-аналітичний,  аналізу  та  синтезу,
групування і типологізації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає, передусім, у постановці та
науковому  опрацюванні  проблеми.  Наукова  новизна  одержаних  результатів
визначається ще й тим, що в дисертаційному дослідженні здійснено комплексний
аналіз  концептуально-тематичних особливостей  української  публіцистики періоду
перебудови  на  рівні  тем,  ідей,  тенденцій.  З’ясовано  особливості  інтерпретації  на
сторінках журналу актуальних для вітчизняної історіографії питань.

Вперше:
– комплексно  показана  роль  журнальної  публіцистики  у  процесах

національного відродження, розкрито її вплив на формування громадської думки і
суспільної  свідомості  громадян.  З  цією  метою  здійснено  класифікацію
публіцистичних  матеріалів,  опублікованих  у  журналах  «Київ»,  «Вітчизна»,
«Жовтень» («Дзвін»), «Прапор» («Березіль»), «Дніпро», «Золоті ворота», «Пам’ятки
України»   впродовж  1985–1991  рр.,  за  змістовно-тематичним  наповненням  та
динамікою виходу; 

– виокремлено  висвітлення  суспільно-політичної,  історико-культурної  та
соціально-економічної проблематики, що системно в такій площині практично не
вивчалася.  Передусім,  проаналізовано  висвітлення  таких  чинників  національного
відродження  і  розбудови  української  держави,  як  становлення  громадянського
суспільства,  формування  історичної  свідомості,  утвердження  української
національної ідентичності та трансформація економіки.

Удосконалено й поглиблено аргументований висновок про репрезентативність
наявної  на  сторінках  літературно-художніх  та  громадсько-політичних  журналів
періоду  перебудови  джерельної  бази,  а  її  аналіз  дав  змогу  визначити  напрями
історичної реконструкції історії України періоду перебудови 1985-1991 рр., суттєво
доповнити,  а  разом  із  сучасними  дослідженнями  інших  істориків  –  уточнити
картини розвитку перебудовчих процесів в Україні.

Подальшого розвитку набули огляд публікацій українських часописів з метою
аналізу  у  загальноісторичному  та  культурологічному  аспектах,  як  джерельний
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комплекс,  цінний для дослідження складної  проблеми –  з’ясування  форм впливу
журнальної публіцистики на суспільну свідомість у переломний період історії. 

Практичне  застосування  отриманих  результатів полягає  у  можливостях
використання представленого в роботі фактичного матеріалу, основних теоретичних
положень та висновків у розробленні спеціальних і узагальнюючих курсів лекцій із
новітньої  історії  України,  а  також  українського  журналістикознавства,  при
написанні  узагальнюючих праць,  розробці  нормативних,  спеціалізованих курсів з
історії  України,  при  підготовці  довідкової  та  навчальної  літератури  вказаного
комплексу дисциплін, а також у практиці читання курсу української історіографії,
джерелознавства  та  спеціальних  історичних  дисциплін.  Основні  положення
дисертації  можуть  бути  використані  також  для  створення  спеціальних  курсів  із
проблематики засобів масової інформації України.

Результати  дослідження  і  висновки,  яких  дійшов автор,  також можуть  бути
доречними  при  розробці  державної  політики  щодо  формування  сучасного
інформаційного простору України.

Дoстoвiрнiсть  oтримaних  результaтiв зaбезпеченa  викoристaнням
вiтчизняних  iстoрioгрaфiчних  здoбуткiв,  ширoкoї  джерельнoї  бaзи  тa  сучaсних
нaукoвих  метoдiв  iстoричнoгo  дoслiдження,  якi  вiдпoвiдaють  метi,  предмету  тa
зaвдaнням дисертaцiйнoї рoбoти.

Oсoбистий внесoк здoбувaчa. Дисертaцiя є результaтoм сaмoстiйних нaукoвих
пoшукiв aвтoра. Усi результaти тa пoлoження, щo винoсяться нa зaхист i становлять
нaукoву  нoвизну  рoбoти,  oтримaнi  автором  oсoбистo.  Нaукoвi  стaттi  aвтoрa  у
фaхoвих видaннях є oднooсiбними.

Апробація  результатів  дисертації. Основні  положення  та  висновки
дисертаційної  роботи  обговорювались  на  засіданні  кафедри  історії  та  культури
України  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет
імені  Григорія  Сковороди».  Окремі  положення  дисертації  були  апробовані  у
доповідях  і  повідомленнях  на  Шостій  міжрегіональній  історико-краєзнавчій
конференції  «Чигиринщина  в  історії  України»  (м.  Чигирин,  23  квітня  2018 р.);
Міжнародній науковій конференції «Безпека в сучасному світі» (м. Дніпро, 27-28
вересня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в
історії, соціології, політології та філософії» (м. Львів, 27-28 вересня 2019 р.), на ХІХ
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми та перспективи
розвитку  сучасної  науки в  країнах Європи та  Азії»  (м. Переяслав-Хмельницький,
30 вересня  2019  р.),  ІІ  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  (з
міжнародною  участю)  «Культурно-історична  спадщина  України:  перспективи
дослідження  та  традиції  збереження»  (м. Черкаси,  10-11  жовтня  2019 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання суспільних наук:
соціологія,  політологія,  філософія,  історія»  (м. Київ,  11-12  жовтня  2019 р.);
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Розвиток  суспільних  наук  в
сучасних  умовах:  теорія,  методологія,  практика»  (м. Київ,  18-19  жовтня  2019 р.);
II International  scientific  conference  “Modern  educational  spase:  the  transformation of
national  models  in  terms  of  integration”  (Leipzig,  Germany,  October  25th  2019);
Міжнародній  науково-практичній  інтернет-конференції  «Актуальні  проблеми
сучасного  культурно-освітнього  простору»  (м. Полтава,  06-07  листопада  2019 р.);
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Міжнародній науковій конференції «Теорія та практика сучасної науки та освіти»
(м. Дніпро, 29-30 листопада 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції
«Суспільні  науки:  проблеми  та  досягнення  сучасних  наукових  досліджень»
(м. Одеса, 6-7 грудня 2019 р.).

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 17 статей, 6 з яких – у
фахових  наукових  виданнях  України,  4  статті  –  у  виданнях,  що  включені  до
міжнародних  наукометричних  баз  та  дві  брошури.  Загальний  обсяг  публікацій
становить 9,5 друкованих аркушів.

Структура і  обсяг дисертації обумовлені  метою і  завданнями дослідження.
Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, які включають до свого
складу 10 підрозділів, висновків та списку джерел та літератури, додатків. Загальний
обсяг  дисертації  становить  193  сторінки,  з  яких  156  сторінок  основного  тексту.
Список використаних джерел та літератури налічує 459 позицій.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано  актуальність  обраної  теми,  її  зв’язок  із  науковими

темами і  програмами, визначено мету та дослідницькі завдання,  об’єкт і  предмет
наукового  пошуку,  показано  наукову  новизну  та  практичне  значення  дисертації,
наведені дані про апробацію результатів дослідження, структуру та обсяг роботи.

У  першому  розділі «Історіографія,  джерельна  база  та  методологічні
засади дослідження», який складається із трьох підрозділів, проаналізовано ступінь
історіографічного опрацювання теми, джерельну базу, використану для написання
дисертації та обґрунтовано методологічні засади. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукового вивчення проблеми» у науковому осмисленні
ролі  української  літературно-художньої  та  громадсько-політичної  журнальної
періодики  як  носія  національної  ідеї,  засобу  формування  патріотизму  і
консолідуючого  чинника  суспільства  автором виокремлено два  періоди вивчення
історіографії  проблеми.  Перший  охоплює  1985-1991 рр.,  другий  розпочався  з
проголошенням України незалежною державою і триває до теперішнього часу.

Одним  із  найбільш  яскравих  та  послідовних  дослідників  української
журнальної  публіцистики  був  В. Здоровега,  який  не  лише  вивчав  особливості
публіцистичної  творчості,  а  й  доводив,  що  публіцистика  за  своєю  природою  і
статусом  у  суспільстві  повинна  втручатись  у  хід  соціально-політичних  подій  і
впливати  на  перебудову  самого  мислення1.  Особливості  функціонування  засобів
масової інформації у тоталітарному суспільстві з’ясовував М. Скуленко2. 

Позитивні  тенденції  у  змістовно-тематичному  наповненні  громадсько-
політичних  і  літературно-художніх  журналів  у  1990  р.  констатував  Р.  Федорів,
зазначаючи, що редакції журналів «прагнуть зробити свої видання цікавими, справді
національними органами»3.

1 Здоровега В. Й. Публіцистика і перебудова соціально-політичного мислення.  Журналістика і соціально-
економічне  прискорення:  зб.  наук.  праць. Київ:  УМК ВО,  1988.  С. 3-18;  Здоровега В. Й.  Збагнути  день
сущий. Київ: Дніпро, 1988. 263 с.
2 Скуленко М. И. Журналиситка и пропаганда. Киев: Вища школа, 1987. 159 с.
3 Федорів Р. На варті червоної калини. Дзвін. 1990. № 5. С. 107–113.
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В історіографії теми знаковою подією стала поява першої комплексної праці з
історії журналістики «Історія партійно-радянської преси України», окремий розділ
якої присвячений журнальним виданням 1985-1988 рр.4 

У  другій  половині  1980-х рр.  побачили  світ  науково-публіцистичні  праці
А. Москаленка5.  У  них  зроблена  спроба  наукового  осмислення  публіцистики  як
суспільного і  специфічного  літературно-творчого  явища і  формування нової  ролі
публіцистики як трибуни для плюралістичних суджень на принципах правдивості.

Діяльності  редакційних  колегій  та  змісту  журналів  «Київ»,  «Вітчизна»,
«Дніпро», «Дзвін» («Жовтень»), «Березіль» («Прапор») та інших часописів дотично
торкалися  під  час  обговорення  актуальних  проблем  української  журнальної
публіцистики на VI (1987 р.) і VII (1990 р.) надзвичайних з’їздах Спілки журналістів
України та учасники науково-практичних конференцій з проблем журналістики, що
відбулися у Києві та Львові (1990 р.)6.

Якісно  новий  період  у  розвитку  української  історіографії  розпочався  зі
здобуттям Україною державної незалежності (1991 р. – початок ХХІ ст.). Відійшли у
минуле  притаманні  радянській  історіографії  принципи  класовості  і  партійності.
Обговорення  проблем дослідження як  історії,  так  і  новітніх  проблем української
періодики  відбувалося  на  науково-теоретичних  конференціях  «Українська
періодика: історія і сучасність», що були започатковані у 1992 р.7

У 1996-1998 рр. побачили світ три випуски історико-документальних нарисів
«Українська  журналістика:  вчора,  сьогодні,  завтра»,  авторами  яких  виступили
О. Мелещенко,  О. Мукомела,  І. Паримський,  В. Шкляр8,  які  здійснили  спробу
показати історію української журналістики 1980-х – 1990-х рр. у контексті світових
медійних процесів. 

Праці  С. Костилєвої  дозволяють  переосмислити  наукові  стереотипи  щодо
включення журнальної публіцистики другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. у
площину історичного аналізу. На основі всебічного історіографічного аналізу вона
дійшла принципового для нашого дослідження висновку про те, що при наявності
величезного  масиву  політологічної,  юридичної,  соціологічної  та
журналістикознавчої  літератури,  присвяченої  різним  аспектам  функціонування

4 Історія партійно-радянської преси України / за заг. ред. А. З. Москаленка. Київ: Вища шк., 1989. 359 с. 
5 Москаленко А. З.  Реабілітація  слова.  Київ:  Рад.  письменник,  1989.  101 с.;  Москаленко А. З.  Свобода
печати:  взгляд  изнутри.  Радуга.  1988.  № 8–10;  С  чем  идем  к  людям:  размышления  о  современной
публицистике / А. З. Москаленко, В. А. Качкан. Киев: Лыбидь, 1990. 156 с.
6 Тези доповідей ІІ Республіканської науково-практичної конференції  «Українська журналістика в 1990
році», (м. Київ, 24–25 груд. 1990 р.). Київ, 1991. 128 с.
7 Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. Десятої Всеукр. наук.-теор. конф., (м. Львів,
31 жовт.–1 листоп. 2008 р.) / відп. ред. Л. В. Сніцарчук. Львів, 2008. 776 с.; Українська періодика: історія і
сучасність: тези доп. і повідомл. Всеукр. наук.-теор. конф., (9–10 груд. 1993 р.) / відп. ред. М. М. Романюк.
Львів, 1993. 272 с.; Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. Четвертої Всеукр. наук.-
теор. конф., (19–20 груд. 1997 р.) / ред. М. М. Романюк. Львів, 1997. 296 с.
8 Українська  журналістика:  вчора,  сьогодні,  завтра:  історико-теоретичні  нариси /  О. Г. Мукомела,
В. І. Шкляр,  О. К. Мелещенко,  І. С. Паримський.  Київ,  1996.  Вип. 1.  –  168 с.;  Українська  журналістика:
вчора,  сьогодні,  завтра:  історико-теоретичні  нариси  /  О. Г. Мукомела,  В. І. Шкляр,  Й. Д. Лось,
І. С. Паримський. Київ, 1997. Вип. 2. 141 с.;  Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: історико-
теоретичні  нариси  /  О. Г. Мукомела,  В. І. Шкляр,  Т. І. Петрів,  І. Ю. Слісаренко,  І. С. Паримський.  Київ,
1998. Вип. 3. 180 с.
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друкованих  засобів  масової  інформації  України  досліджуваного  нами  періоду,
практично немає робіт, виконаних саме в історичному форматі, на методологічній
основі сучасної історичної науки9. 

Для  дослідження  теми  особливо  цінними  є  праці  Н. Желіховської,  у  яких
йдеться про особливості розвитку української публіцистики на прикладі журналів
«Вітчизна»  і  «Київ»  у  період  суспільно-політичних  змін  1985-1991 рр.  Нею
здійснено  вивчення  проблемно-тематичних  та  ідейних  аспектів  публіцистичних
творів досліджуваного періоду, акцентовано увагу на висвітленні морально-етичної,
культурологічної та історичної проблематики10. 

Історію  становлення  та  розвитку  щомісячного  літературно-мистецького  і
громадсько-політичного часопису «Дзвін», в тому числі – й у час його найбільшої
популярності,  що  припадає  на  період  перебудови,  досліджувала  О. Усманова11.
Еволюції української преси, перетворенню її від прокомуністичної до опозиційної у
1985-1991 рр. та аналізу суспільно-політичних процесів,  що впливали на систему
засобів масової інформації, присвячена праця Л.  Нечипоренка12.  Стан української
журналістики в умовах наступу консервативних сил на демократію і гласність на
завершальному етапі перебудови (1990-1991 рр.) аналізує М. Тимошик13. 

Не менш важливе значення для історіографії  досліджуваної проблеми мають
дискусійні  праці  науковців,  зокрема,  С. Горевалова14,  Т. Трачук15,  М. Романюка16

щодо періодизації історії української журналістики. 
Жанрових  особливостей  періодичних  видань  у  своїх  працях  торкається

О. Глушко  –  науковець,  відомий  публіцист  і  колишній  головний  редактор

9 Костилєва С. О. З історії ліквідації компартійної системи друкованих ЗМІ в Україні 19 – 21 серпня 1991 р.
Наукові  записки.  Історичні науки:  зб. наук.  статей Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова.  Київ:  Вид-во
НПУ  ім.  М. П. Драгоманова,  2001.  Вип. 38.  С. 29–36.;  Костилєва С. О.  До  питання  про  природу
трансформаційних процесів у системі друкованих ЗМІ України другої половини 80-х – першої половини
90-х рр. ХХ ст. Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: міжвідомч. зб. наук. праць. Київ: Ін-т
історії  України  НАН  України,  2003.  –  Вип. 9.  С. 332–352;  Костилєва С. О.  Становлення  і  розвиток
друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х – 90-ті  рр. ХХ ст.): автореф.
дис. … докт. іст. наук: 07.00.01 / Дон. нац. ун-т. Донецьк, 2004. 36 с.
10 Желіховська Н.  Висвітлення  проблем розвитку  української  культури  на  сторінках журналів  «Київ» і
«Вітчизна» у часи радянської перебудови (1985–1990). Образ: щоріч. наук. зб. Київ, 2010. Вип. 11. С. 84–94;
Желіховська Н. Трансформація концепції  української  публіцистики перехідного періоду (1985–1990 pp.).
Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: зб. наук. праць / Нац.
ун-т «Києво-Могилянська академія», Галицький ін-т ім. В. Чорновола. Тернопіль; Львів: Піраміда, 2008.
Т. 1. С. 49–53.
11 Усманова О. В. Журнал «Дзвін» як тип літературно-мистецького видання другої половини ХХ – початку
ХХІ століття. Держава та регіони  . Серія: Соціальні комунікації  . 2014. № 1–2. С. 145–149.
12 Нечипоренко Л. І. Еволюція української преси в контексті реформування суспільства (1985 – 1991 рр.).
Література та культура Полісся. 2012. Вип. 69. С. 366–373.
13 Тимошик М. С. Українська журналістика в умовах наступу консервативних сил на демократію і гласність
(1990–1991). Вісник Київського університету: Журналістика. 1992. Вип. 24. С. 20–28.
14 Горевалов С. І. Військова журналістика України: історіографія проблеми. Українська періодика: історія і
сучасність: доп. та повідомл. Восьмої Всеукр. наук.-теор. конф., (м. Львів, 24–26 жовт. 2003 р.) / за ред.
М. М. Романюка. Львів, 2003. С. 721–731.
15 Трачук Т. А.  Питання  періодизації  історії  українського  журналістикознавства.  Наукові  записки
Інституту журналістики. – Київ: Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. Т. 14. С. 95–101.
16 Романюк М. Українське пресознавство на порозі XXI століття. Львів, 2000. 110 с.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623244:%D0%A1%D0%BE%D1%86.%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD.
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літературного-художнього журналу «Вітчизна» періоду перебудови17.  Дослідженню
проблеми суспільної ідеології та національної культури в українській публіцистиці
часів перебудови присвячені публікації І. Храмцової 18.

Аналіз  опублікованих  праць  показує,  що  переважна  більшість  дослідників
розглядають  проблему  здебільшого  в  літературознавчому  контексті,  залишаючи
поза увагою її суспільно-політичну і, власне, історичну складову, з’ясування місця
журнальної  публіцистики  в  медіасередовищі  перехідного  періоду  як  важливого
чинника демократизації життя суспільства. Наявні праці лише окреслюють можливі
напрями таких досліджень і не дають цілісного і об’єктивного бачення особливостей
функціонування  літературно-художніх  та  громадсько-політичних  журналів  в
обраних  нами  хронологічних  рамках.  Виходячи  з  цього,  цілком  очевидною  є
актуальність і наукове значення вказаної проблематики. 

У  підрозділі  1.2 «Джерельна  база», дотримуючись  усталених  підходів,
комплекс опрацьованих джерел умовно поділений на шість основних груп.

Першу групу джерел склали законодавчі  акти та офіційні документи, в яких
сформульовані основні засади державно-партійної політики щодо розвитку преси та
в цілому гуманітарної сфери українського суспільства у складі СРСР, і які визначали
в  ньому  роль  та  місце  періодичних  журнальних  видань.  Важливе  значення  мав
вперше прийнятий Закон СРСР «Про пресу та інші засоби масової інформації».

Оскільки проблеми журнальної  публіцистики періоду перебудови в  науковій
літературі  висвітлені  недостатньо,  то в окрему другу групу джерел виділені  самі
журнали,  які  виходили  впродовж 1985-1991  рр.  –  «Київ»,  «Вітчизна»,  «Дніпро»,
«Жовтень» («Дзвін»), «Прапор» («Березіль»), «Золоті ворота», «Пам’ятки України»,
а також інші тогочасні літературно-художні та громадсько-політичні часописи. Їх
друковані матеріали склали основу джерельної бази дослідження.

Для вивчення історії журнальної публіцистики 1985-1991 рр. важливе значення
мають  також періодична  преса  та  інші  друковані  джерела,  які  складають  третю
групу.  Матеріали  газетної  періодики,  передусім  «Літературної  України»,
«Вечірнього  Києва»,  «Комсомольского  знамени»  та  інших  тогочасних  газет,
дозволили доповнити картину функціонування в цей час літературно-художніх та
громадсько-політичних журналів.

Джерельну  вартість  мають  матеріали  особового  походження,  які  складають
окрему  групу  джерел.  Передусім,  це  спогади,  які  через  особистісне  сприйняття
подій  досліджуваного  періоду  допомагають  відчути  атмосферу  часу,  в  якому
доводилося  працювати  редакційним  колективам  журналів.  На  особливу  увагу
заслуговують спогади редакторів та журналістів українських літературно-художніх і
громадсько-політичних  часописів  В. Дрозда  («Київ),  П. Перебийноса  («Київ»),
Ю. Стадниченка  («Березіль»),  М. Ільницького  («Дзвін»),  в  яких  розкривається

17 Глушко О.  «Вищий  пілотаж»  журналістики.  Наукові  записки  Інституту  журналістики:  зб.
наук. праць Київ. нац. ун-ту ім.     Тараса Шевченка  . 2006. Т.     22.    С. 115–122.
18 Храмцова І.  Проблематика  суспільної  ідеології  в  українській  публіцистиці  часів  перебудови.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні
науки. 2015. № 7. С. 79–83; Храмцова І. А. Проблеми функціонування української публіцистики в
добу  перебудови.  Наукові  записки  Вінницького  державного  педагогічного  університету  імені
Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2016. Вип. 24. С. 127–131.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=143317
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=143317
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робота  журналістських  колективів  у  непростих  умовах  демонтажу  тоталітарних
основ  суспільного  життя,  наводяться  приклади  творчого  підходу  журналістів  до
висвітлення суспільно-політичного життя  того часу,  їхнього діалогу з  читацькою
аудиторією.

Суттєвим  доповненням  джерельної  бази  проблеми,  що  досліджується,  є
біографічні  та  бібліографічні  видання,  що  побачили  світ  у  роки  незалежності.
Зокрема, видання  збірників  «Українська  журналістика  в  іменах»  розкривають
основні  віхи  життя,  професійної  та  громадської  діяльності  відомих  постатей
журнальної  публіцистики.  Статті  збірників  містять  аналітичний  компонент,
висвітлють соціально-історичне і політичне тло, яке сприяло формуванню того чи
іншого  журналіста.  Для  наукового  розроблення  дисертаційної  теми  важливе
значення  мало  також  використання  матеріалів  електронних  бібліографічних
покажчиків  та  статистичних  матеріалів,  передусім  –  статистичних  збірників
Книжкової палати України про газети і журнали. 

Отже,  джерельна  база  з  обраної  теми  вивчення  проблеми  є  достатньо
репрезентативною,  достовірною  і  дає  змогу  реалізувати  поставлену  мету  та
вирішити дослідницькі завдання.

У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні засади дослідження» обґрунтовано
методологічні засади наукового пошуку і зазначено, що у процесі роботи над темою
використано комплексний підіхід щодо опрацювання різних аспектів досліджуваної
проблеми. Основним у дослідженні умов функціонування художньо-літературної та
громадсько-політичної  періодики,  змін  у  змістовно-тематичному  наповненні
журналів і з’ясування їх місця у процесах демократизації українського суспільства у
1985-1991 рр. став базовий принцип науковості.

Складовою  теоретико-методологічної  бази  дослідження  стали  також  такі
загальнонаукові  принципи – історизму, об’єктивності,  системності,  плюралізму, а
також  історіософських  напрацювань  провідних  дослідників  історії  української
періодики.  Опрацювання  і  врахування  цих  принципів  та  методів  дозволило
визначити  і  застосувати  найбільш  оптимальні,  на  нашу  думку,  методологічні
підходи для досягнення поставленої мети та реалізації дослідницьких завдань.

В  основу  архітектоніки  дослідження  теми  та  компонування  структурних
розділів дисертації покладено проблемно-хронологічний метод. Його застосування
дозволило виокремлювати проблемні блоки і синхронно розкривати різні аспекти
функціонування  українських  літературно-художніх  та  громадсько-політичних
журналів  як  складової  інформаційного  простору  України  в  рамках  визначеного
хронологічного періоду.

Використання  вищеназваних  принципів  і  методів  сприяло  об’єктивному
висвітленню  малодосліджених  аспектів  теми  дисертаційного  дослідження  на
сучасних методологічних засадах. В кінцевому підсумку це дозволило виокремити і
охарактеризувати  тенденції,  причини  та  наслідки  трансформаційних  процесів  в
українській  журнальній  публіцистиці  та  з’ясуванню  її  ролі  у  національному
відродженні України.

У  другому  розділі  «Причини  та  напрями  трансформації  української
журнальної  публіцистики  періоду  перебудови»,  який  складається  з  трьох
підрозділів,  аналізуються  трансформації  журнальної  публіцистики  в  контексті
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суспільно-політичних та соціально-економічних процесів періоду перебудови (1985-
1991 рр.).

У  підрозділі  2.1  «Суспільно-політичні  та  економічні  умови  функціонування
української  преси  у  1985-1991  рр.» йде  мова  про  те,  що  в  період  перебудови  і
оновлення  існуючого  ладу  різко  зросла  роль  публіцистики  у  суспільному житті.
Процеси  демократизації,  лібералізації,  плюралізму  і  гласності  створили  для
редколегій  усіх  без  винятку  часописів  виклики,  на  які  терміново  потрібно  було
давати адекватні відповіді. У частині журналів якісні зміни в тематичній та ідейній
площині проявилися вже на перших етапах перебудови. Редколегії інших («Київ»,
«Вітчизна», «Жовтень») упродовж 1985-1986 рр. зберігали обережну й вичікувальну
позицію, але потім також стали на шлях оновлення своїх часописів. Додатковими
каталізаторами цих процесів стали послаблення цензури та втрата КПРС політичної
монополії.  Журнали  літературно-художнього  та  громадсько-політичного
спрямування періоду перебудови набувають значної ваги в українському суспільстві
і  стають найбільш оперативними і впливовими виданнями того часу. Саме тоді в
Україні,  хоч  і  з  деяким  запізненням,  розпочався  реальний перехід  від  закритого
цензурного режиму до гласності, а українська журнальна періодика, як і уся преса,
перетворювалася  у  головну  опозиційну  силу  і  важливий  інструмент  впливу  на
суспільну свідомість і утвердження необхідності реформування основ радянського
суспільства.

У підрозділі  2.2  «Метаморфози  редакційної  політики та процес  змістовно-
тематичного оновлення українських журналів у період перебудови» зазначено, що у
роки перебудови редакційна політика українських часописів зазнала суттєвих змін і
пройшла шлях еволюції, в межах якої виділились три періоди: 1985-1986 рр.; 1987 р.
і  1988-1991  рр.  Курс  на  оновлення  всіх  сфер  життя  суспільства  знайшов  своє
відображення на шпальтах суспільно-політичних і літературно-художніх журналів.
Українські  періодичні  видання  дедалі  частіше  почали  публікувати  гострі
публіцистичні матеріали, а судження й висновки їх авторів стають гострішими та
критичнішими.  Найбільшою  мірою  ця  тенденція  проявилася  щодо  статей,
присвячених  питанням  партійної  ідеології,  історії  України,  української  мови,
ринкової  економіки  та  церковного  відродження.  Поступовий  розпад  тоталітарної
держави та її політики у сфері масової інформації дали поштовх до перетворення
українських  літературно-художніх  та  громадсько-політичних  журналів  на
майданчик, де розглядаються найактуальніші проблеми національного відродження
і трансформування суспільства на шляху до утворення власної державності.

У підрозділі 2.3 «Вплив плюралізму, гласності, лібералізації та демократизації
на  висвітлення  питань  суспільної  ідеології  в  українській  пресі  1985-1991 рр.»
аналізується процес переорієнтації  тематичного наповнення журналів та змісту їх
матеріалів з висвітлення проблем суспільної ідеології.

З’ясовано, що українська періодика 1985-1991 рр. достатньо точно відображала
кризові явища, які проявилися в політичному та духовному житті суспільства. Це
було  викликано  не  лише  тим,  що  редколегії  журналів  стали  ближчими  до
актуальних і  гострих проблем,  які  існували в  Україні,  але  й  зміною орієнтирів  і
самої філософії редакційної політики, яка стала звільнятися від диктату КПУ.
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Якщо у 1985-1986 рр.  теми демократизації,  багатопартійності,  національного
відродження,  рідної  мови,  національної  символіки,  вітчизняної  історії,
реформування  економіки,  церковного  ренесансу  лише  обережно  проникали  в
суспільний дискурс, то на завершальному етапі (1990-1991 рр.) громадський діалог
навколо них розгорнувся на повний голос: існуючий лад разом із КПУ потрапив під
приціл  гострої  критики,  чимало  авторів  стали  відкрито  заявляти  про  потребу
відокремлення та суверенізації України.

У  третьому  розділі  «Журнальна  публіцистика  та  її  вплив  на  процеси
національного відродження в Україні», який складається з чотирьох підрозділів,
журнальна публіцистика розглядається у контексті формування громадської думки і
впливу на  процеси  національного  відродження  і  поступу  України  до  державної
незалежності.

У підрозділі 3.1 «Журнальна публіцистика як засіб формування громадянського
суспільства  в  Україні  1985-1991  рр.» показується  роль  часописів  у  залученні  до
суспільного  діалогу  на  своїх  сторінках  політиків,  науковців,  економістів,  діячів
культури  та  пересічних  громадян  і  консолідації  їх  навколо  ідеї  розбудови
майбутньої незалежної, правової і демократичної держави. Показником підвищеного
інтересу  громадськості  до  питань,  які  підіймалися  на  сторінках  вітчизняних
часописів,  є  зростання  обсягів  вхідної  поштової  кореспонденції  журналів  та
зростання  тиражів  їх  видань.  Додатковим  чинником  актуальності  й  відкритості
вітчизняних часописів періоду перебудови було те, що редакторами більшості з них
були відомі письменники і публіцисти.

Щодо формування громадянського суспільства, то журнали періоду перебудови
виконували  такі  функції:  по-перше – забезпечували  більш об’єктивне пізнання  та
осмислення  дійсності;  по-друге  –  встановлювали  та  забезпечували  динамічний  і
відкритий діалог між різними суспільними групами з найрізноманітніших питань;
по-третє  –  підтримували  суспільну  рівновагу  та  намагалися  задовольнити
інтелектуальні запити різних категорій громадян; по-четверте – допомагали читачам
розібратися із тогочасними суспільно-політичними реаліями СРСР та України.

Аналізуючи  існуючий  устрій,  автори  публіцистичних  матеріалів  при  цьому
прагнули  з’ясувати  причини,  які  призвели  до  деформацій  у  політичній  системі
радянської держави, дізнатися про перспективи суспільного розвитку. Відповідей на
ці та інші питання чекали і читачі. Вони з великою увагою сприймали аналітичні
публікації фахівців, підкріплені фактами і статистичними викладками.

Провідною  серед  публікацій  багатьох  українських  часописів  стає  тема
формування  багатопартійності  –  фундаменту  представницької  демократії  та
громадянського суспільства. Журналісти і читачі на сторінках періодичних видань
розпочали  активне  обговорення  явища  багатопартійності,  критикували
консерватизм і внутрішню кризу КПРС, висловлювали своє ставлення до окремих
політичних рухів та партій, їх лідерів і програм. 

Періодичні  видання  дедалі  частіше  ставали  майданчиком для оприлюднення
громадянами своїх поглядів та ідей щодо подальшого розвитку суспільства. Саме на
сторінках  часописів  у  багатьох  випадках  вперше  були  опубліковані  програмні
матеріали  різних  політичних  сил  і  рухів.  На  сторінках  часописів  за  участі
професійних журналістів та експертів з’являлися фахові оцінки, коментарі й аналізи
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актуальних  явищ  і  подій,  а  сторінки  журналів  стали  своєрідним  форумом  для
обговорення урядових та альтернативних моделей реформування країни.

У підрозділі 3.2  «Ревізія та деміфологізація української історії на сторінках
журналів  у  період  перебудови» характеризується  редакційна  політика  часописів,
спрямована  на  відновлення  історичної  пам’яті  та  деміфологізації  української
історії.  Зазначається,  що  в  роки  перебудови  публікації  історичного  характеру
посідали  одне  з  головних  місць  на  сторінках  журналів,  що  було  викликано
політикою гласності,  послабленням цензури і зростанням суспільного інтересу до
замовчуваних  питань  історії  України.  Критиці  піддавалися  здобутки  радянської
історіографії,  висувалися  вимоги  відкритого  доступу  істориків  та  широкої
громадськості до архівних матеріалів.

Серед  статей  і  розвідок,  вміщених  у  літературно-художніх  та  громадсько-
політичних  журналах,  провідне  місце  посідали  матеріали  про  Голодомор  1932-
1933 рр.,  визвольні  змагання  початку  ХХ  ст.,  сталінські  репресії,  «Розстріляне
відродження»  та  інші  «білі  плями»  історії  України,  а  також  проблеми  охорони
історико-культурної  спадщини.  Широкий  розголос  і  резонанс  мали  статті,  що
оповідали читачам про замовчувані імена репресованих українських діячів. В роки
перебудови почали з’являтися праці українських істориків ХІХ – початку ХХ ст. та
науковців із діаспори, праці яких, затавровані радянською наукою як «буржуазно-
націоналістичні», були недоступні широким колам громадськості.

З точки зору новизни опублікованого матеріалу або вміщених у ньому оцінок та
підходів,  публікації  в  українських  часописах  подекуди  випереджали  появу
спеціальних наукових видань зі спорідненою тематикою.

У підрозділі 3.3 «Національні та мовні проблеми України у фокусі журнальної
публіцистики  періоду  перебудови» аналізуються  публікації  журналів,  що мали за
мету переосмислення культурної спадщини України, а також пошук відповідей на
злободенні  проблеми  мовного,  національного,  літературного  та  мистецького
характеру.

На  сторінках  громадсько-політичних і  літературних  часописів  порушувалося
широке  коло  проблем  українського  національного  відродження.  Особлива  увага
приділялася українізації освіти та ролі школи в процесі національного відродження.
Автори статей і  дописувачі  підтримували ідею викладання українською мовою у
закладах  освіти. Активними  учасниками  діалогу  навколо  цих  питань  стали
письменники, мовознавці, літературні критики, широкий читацький загал. Широким
був діапазон читацьких суджень щодо стану української мови. Читачі обурювалися
фактами  закриття  україномовних  шкіл  та  їх  переведення  на  російську  мову
викладання. У культурно-просвітницькій  тематиці  журналів періоду  перебудови
важливе місце посідали матеріали і народознавчої спрямованості. 

Складовою  національного  відродження  в  роки  перебудови  стала  активна
пам’яткоохоронна робота. В журналах з’явилися публікації як суто декларативного
характеру  із  закликами  охороняти  пам’ятки  історії  та  природи,  так  і  наукового,
присвячені минулому окремих пам’яток культури, теорії та практиці реставраційної,
музейної,  пам’яткоохоронної  діяльності.  Центральне  місце  серед  вітчизняних
часописів,  що  публікували  матеріали  такої  тематики,  зайняв  щомісячник
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури «Пам’ятки України».
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Темою  статей  дедалі  частіше  ставали  пам’ятки  минувшини,  котрі  потребували
негайної уваги з боку влади і суспільства – об’єкти, які перебували в аварійному
стані й потребували негайної реставрації та об’єкти, пов’язані з історією козацтва,
визвольною боротьбою початку ХХ ст., Голодомором 1932-1933 рр., політичними
репресіями 1930-х рр., Другою світовою війною тощо.

У підрозділі 3.4 «Висвітлення кризових явищ радянської економіки на шпальтах
українських  часописів  1985-1991  рр.» йде  мова  про  формування  на  сторінках
часописів  повноцінного  тематичного  напрямку  з  питань  економічного  розвитку
України.

Діалог  у  громадсько-політичних  журналах  щодо  української  економіки
протягом  1985-1991  рр.  пройшов  еволюцію  від  перших  обережних  заяв  про
доцільність  реформ  до  радикальних  вимог  докорінного  оновлення  економіки  у
напрямку ринкового господарювання та залучення іноземних інвестицій. Редколегії
активно запрошували до діалогу фахових економістів. На сторінках журналу «Київ»
автори  публіцистичних  матеріалів  з  проблем  економічного  розвитку,  з’ясовуючи
причини низької ефективності радянської моделі економіки, доходили висновку, що
впродовж тривалого часу замість того, щоб неухильно дотримуватися об’єктивних
економічних  законів,  вдавалися  до  суб’єктивізму  –  то  насильницького,  то
волюнтаристського, то фаталістського. 

На практиці впродовж тривалого часу нехтувався теоретично обґрунтований і
на словах проповідуваний основний закон соціалізму – суспільне виробництво не
підпорядковувалося  задоволенню  постійно  зростаючих  матеріальних  і  духовних
потреб суспільства. Гостро ставились питання про такі базові економічні категорії,
як продуктивність праці, ціноутворення, залучення іноземних інвестицій, економне
використання  ресурсів.  Приверталась  увага  до  таких  проблем,  як  екологічна
безпека, збереження і раціональне використання природних ресурсів.

Одночасно  із  наростанням  економічної  кризи  в  СРСР  і  усвідомленням
громадянами  невизначеності  подальших  кроків  перебудови  публікувалися
матеріали, що відстоювали радикальне реформування економіки та засоби «шокової
терапії».  Найбільше  уваги  у  статтях  1985-1991 рр.  приділялося  темі  кооперації,
підприємництва, здорової і чесної конкуренції, необхідності запозичення іноземного
досвіду. Беручи до уваги наболілі в суспільстві теми, редколегії збільшили частку
публікацій,  присвячених  питанням  продуктивності  праці,  механізмам
ціноутворення,  способам  більш  економного  використання  ресурсів  тощо.
Приверталась  увага  до  таких  проблем,  як  екологічна  безпека,  збереження  і
раціональне використання природних ресурсів.

У результаті проведеного наукового дослідження на захист виносяться наступні
висновки і положення:

1. Аналіз стану наукової розробки теми дисертаційного дослідження засвідчив,
що,  незважаючи  на  наявність  різнопланових  публікацій,  які  були  видані  у
радянський період та в роки незалежної України, тема журнальної публіцистики і її
ролі в національному відродженні та утвердженні української державності в період
перебудови  (1985-1991  рр.)  розроблена  досить  поверхово  і  фрагментарно.  Зміст
опублікованих  праць  показує,  що  переважна  більшість  дослідників  розглядають
проблему здебільшого в літературознавчому контексті,  залишаючи поза увагою її
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суспільно-політичну  і,  власне,  історичну  складову,  з’ясування  місця  журнальної
публіцистики  в  медіасередовищі  перехідного  періоду  як  важливого  чинника
демократизації життя суспільства.

Сучасна українська історіографія поки що торкається лише окремих аспектів
журнальної публіцистики, яка в роки перебудови, за визнанням читацької аудиторії,
була одним із актуальних жанрів. Наявні праці лише окреслюють можливі напрями
таких  досліджень  і  не  дають  цілісного  і  об’єктивного  бачення  особливостей
функціонування  літературно-художніх  та  громадсько-політичних  журналів  в
обраних нами хронологічних рамках. 

2.  Джерельна  база  дослідження  класифікована  й  систематизована  нами  за
шістьма  групами:  1)  опубліковані  офіційні  законодавчі  акти,  документи  органів
державної  влади  та  партійних  органів  періоду  існування  СРСР;  2)  друковані
матеріали  літературно-художніх  та  громадсько-політичних  журналів (1985-
1991 рр.),  які  складають  основу  джерельної  бази  дисертаційного  дослідження;
3) періодична преса (газети, журнали), мемуари; 4) неопубліковані та опубліковані
архівні документи; 5) документи особистісного походження (спогади співробітників
редакцій та авторів, листи читачів, тощо); 6) електронні ресурси як джерела.

Основу джерельної бази становлять друковані матеріали українських журналів
«Київ», «Вітчизна», «Жовтень» («Дзвін»), «Прапор» («Березіль»), «Дніпро», «Золоті
ворота»,  «Пам’ятки  України».  Їх  всебічний  аналіз  у  поєднанні  з  опрацюванням
опублікованих та архівних документів забезпечив досягнення поставленої мети та
дозволив реалізувати визначені дослідницькі завдання і сформувати цілісну картину
журнальної  публіцистики  періоду  перебудови  та  її  ролі  в  національному
досліджуваної проблематики.

3.  Теоретико-методологічні  засади  дисертаційного  дослідження,  передусім,
обумовлені  станом  наукової  розробки  і  самого  характеру  теми,  а  також
сформульованої  мети,  дослідницьких  завдань  та  джерельної  бази  дисертації.  Їх
основу склала сукупність загальнонаукових та спеціальних принципів – науковості,
історизму,  об’єктивності,  системності,  плюралізму,  а  також  історіософських
напрацювань провідних дослідників історії української періодики. Опрацювання і
врахування цих принципів та методів дало змогу визначити і застосувати найбільш
оптимальні, на нашу думку, методологічні підходи для досягнення поставленої мети
та реалізації дослідницьких завдань.

4.  Журнальна публіцистика в Україні  1985-1991 рр.  функціонувала в умовах
масштабних суспільно-політичних зрушень. Процеси демократизації, лібералізації,
плюралізму і гласності створили для редколегій усіх без винятку часописів виклики,
на які терміново потрібно було давати адекватні відповіді. У частині журналів якісні
зміни  в  тематичній  та  ідейній  площині  проявилися  вже  на  перших  етапах
перебудови.  Редколегії  інших  («Київ»,  «Вітчизна»,  «Жовтень»)  упродовж  1985-
1986 рр. зберігали обережну й вичікувальну позицію, але потім також стали на шлях
оновлення  своїх  часописів.  Додатковими  каталізаторами  цих  процесів  стали
послаблення цензури та втрата КПРС політичної монополії.

Літературно-художні  та  громадсько-політичні  часописи  разом з  іншими ЗМІ
зіграли  ключову  роль  у  боротьбі  зі  стереотипним  і  догматичним  мисленням,  у
переоцінці минулого СРСР та України, в утвердженні плюралізму і свободи слова в
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суспільному  дискурсі.  В  ширшому  сенсі  –  вітчизняна  журнальна  публіцистика
забезпечила  створення  в  Україні  у  період  перебудови  якісно  нового
інтелектуального середовища та інформаційного простору.

У  роки  перебудови  вітчизняна  журнальна  публіцистика  пережила  значні
перетворення,  викликані  не  лише  стрімкими  суспільно-політичними  та
економічними  змінами,  процесами  гласності,  плюралізму,  лібералізації  та
демократизації,  але  й  трансформацією світогляду  як  населення,  так  і  політичних
еліт. Курс на оновлення всіх сфер життя суспільства знайшов своє відображення не
лише в урядовій політиці, але й на шпальтах суспільно-політичних і літературно-
художніх журналів.

5. Упродовж 1985-1991 рр. редакційна політика українських часописів пройшла
значну  еволюцію,  в  межах  якої  можна  виділити  такі  періоди:  перший  –
проголошення  і  початок  втілення  демократичних  принципів  суспільного  життя
(1985-1986 рр.); другий – пов’язаний із процесами радикальних змін у суспільно-
політичному  житті,  набуття  ними  незворотного  характеру  (1987 р.);  третій  –
пов’язаний із утвердженням багатопартійності в політичному житті, проголошенням
суверенітету  та,  зрештою,  державної  незалежності  колишніх  союзних  республік
(1988-1991 рр.).

6.  Контент-  та  контекстний  аналіз  вітчизняної  публіцистики  періоду
перебудови дозволяє  стверджувати,  що українська преса 1985-1991 рр.  достатньо
точно відображала кризові явища, які проявилися в політичному та духовному житті
тогочасного суспільства. Це було викликано не лише тим, що редколегії журналів
стали ближчими до актуальних і гострих проблем, які існували в суспільстві, але й
зміною орієнтирів і самої філософії редакційної політики, яка стала звільнятися від
диктату КПУ.

Суттєвих  змін  зазнало  тематичне  наповнення  громадсько-політичних  та
літературних журналів. Питання ідеології та компартійного будівництва відійшли на
другий план, поступившись темам демократизації, багатопартійності, національного
відродження,  рідної  мови,  національної  символіки,  вітчизняної  історії,
реформування економіки, церковного ренесансу тощо.

Якщо у 1985-1986 рр.  зазначені  теми лиш обережно проникали в суспільний
дискурс,  то  на  завершальному  етапі  періоду  перебудови  (1990-1991 рр.)
громадський діалог навколо них розгорнувся на повний голос: існуючий лад разом
із  КПУ  потрапили  під  приціл  гострої  критики,  чимало  авторів  стали  відкрито
заявляти  про  потребу  відокремлення  та  суверенізації  України,  значна  частина
суспільства підтримала націонал-самостійницький курс та висловила солідарність із
позицією опозиційних політичних сил, насамперед із Народним Рухом України.

За умов відсутності суверенної держави, вітчизняна періодика стала важливим
інструментом  громадської  комунікації.  Актуальні  теми  суспільно-політичного
життя в Україні опинилися у фокусі авторів та читачів журнальної публіцистики.
Подібно  до  економічних,  національних  та  культурницьких  питань,  суспільно-
політична  тематика  на  сторінках  вітчизняних  часописів  пройшла  еволюцію  від
обережних  і  поміркованих заяв,  перших сумнівів  у  правильності  політичного  та
ідеологічного курсу КПРС / КПУ (у 1985-1986 рр.) до радикальних заяв, критики
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КПУ, підтримки багатопартійності, заяв про необхідність проголошення державного
суверенітету та незалежності України (1989-1991 рр.). 

Вітчизняні часописи кінця 1980-х – початку 1990-х рр. сприяли кристалізації
суспільно-політичної  думки,  акцентуації  та  вираженню  національних  інтересів.
Через  засоби  публіцистики  політичні  діячі  та  творча  інтелігенція  закликали
населення більш критично та свідомо ставитися до поточних процесів, знайомили із
актуальними подіями, в тому числі у таборі опозиційних до КПУ політичних сил.

7.  У  роки  перебудови  одне  з  головних  місць  на  шпальтах  публіцистичних
журналів  зайняли  статті  історичного  характеру.  Центральне  місце  зайняли  ідеї
ревізії  здобутків радянської історіографії,  вимоги відкритого доступу істориків та
широкої  громадськості  до  архівних  матеріалів,  відновлення  історичної  пам’яті
українського народу та деміфологізації його історії.

Серед  статей  і  розвідок,  вміщених  у  художньо-літературних  та  громадсько-
політичних  журналах,  провідне  місце  посідали  матеріали  про  Голодомор  1932-
1933 рр.,  визвольні  змагання  початку  ХХ  ст.,  сталінські  репресії,  «Розстріляне
відродження»  та  інші  «білі  плями»  історії  України,  а  також  про  охорону
національної історико-культурної спадщини.

Широкий  розголос  і  резонанс  мали  статті,  що  оповідали  читачам  про
замовчувані  імена  репресованих  українських  діячів –  політиків,  науковців,
письменників та митців, у тому числі дисидентів, учасників правозахисного руху,
шістдесятників.

Одночасно з висвітленням «білих плям» історії України і публікацією архівних
документів на сторінках журнальних видань у роки перебудови почали з’являтися
праці українських істориків ХІХ – початку ХХ ст. та науковців із діаспори, які були
затавровані  радянською  наукою  як  «буржуазно-націоналістичні»  і  відтак  були
недоступні широким колам громадськості.

Поява публікацій історичного характеру на сторінках вітчизняних часописів у
роки перебудови мала значні наслідки. По-перше, вони здійснювали значний вплив
на  національну  свідомість  та  патріотичні  почуття  українців.  По-друге,  стали
поштовхом  до  розвитку  вітчизняної  історичної  науки,  викликавши  постановку
нових  дослідницьких  завдань  та  критичну  переоцінку  відомих  явищ  і  подій.
Зрештою,  знайомство  вітчизняних  істориків  із  раніше  забороненими  науковими
працями кінця ХІХ – початку ХХ ст., а також зі здобутками діаспорної історіографії
стало  одним  із  чинників  формування  нової  парадигми  і  нового  етапу  розвитку
історичної науки в Україні.

8.  Ще  одним  важливим  досягненням  української  журнальної  публіцистики
часів перебудови став ріст уваги громадськості  до української культури, бажання
дослідити  її  історію,  самобутність  і  місце  у  матеріальній  та  духовній  спадщині
людства.  Закономірно,  що  центральне  місце  серед  обговорюваних  проблем
української  культури  зайняли  рідна  мова  та  література.  Активними  учасниками
діалогу навколо цих питань стали письменники, мовознавці, літературні критики та
ін.  Значну увагу вітчизняні часописи приділяли українізації освіти та ролі школи в
процесі  національного  відродження.  Дописувачі  підтримували  ідею  викладання
українською мовою у закладах освіти, а також урахування традицій етнопедагогіки.
Не  залишалися  поза  увагою  журнальної  публіцистики  питання  історії  України,
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відновлення імен замовчуваних або репресованих літераторів і митців. Зрештою, в
полі  зору  вітчизняних  часописів  другої  половини  1980-х  –  початку  1990-х  рр.
перебувала пам’яткоохоронна  робота,  сюжети,  присвячені  минулому  окремих
пам’яток культури, теорії та практиці реставраційної, музейної, пам’яткоохоронної
діяльності.  Поряд із  суспільно-політичною  проблематикою  у  культурно-
просвітницькій тематиці журналів важливе місце посідали публікації народознавчої
спрямованості. Матеріали про духовну і матеріальну культуру українського народу,
особливості його національної ментальності, світогляду, способу життя і виховання
з інтересом сприймалися читацькою аудиторією.

Проблеми  економічного  розвитку  виокремилися  у  самостійний  тематичний
напрям, який охоплював широкий спектр питань, що привертали увагу суспільства.
Економічна  тема  на  сторінках  журналів  пройшла  еволюцію  від  розгляду
традиційних для радянської дійсності питань управління та планування виробничої
сфери  до  радикальних  поглядів  на  реформування  усієї  економіки.  На  шпальтах
вітчизняної  журнальної  публіцистики  порушувалися  такі  економічні  питання,  як
підвищення  продуктивності  праці,  механізм  ціноутворення,  шляхи  і  ризики
залучення  іноземних  інвестицій,  ресурсний  менеджмент,  збалансований
економічний  розвиток,  зменшення  техногенного  навантаження  на  довкілля.
Особливістю  цього  блоку  журнальних  публікацій  був  їх  нерозривний  зв’язок  із
потребами  екологічної  безпеки  і  більш  раціонального  використання  природних
багатств.

9. На наш погляд, положення і висновки дисертації можуть бути використані
для  написання  спеціальних,  у  тому  числі  й  монографічних,  праць  із  цієї
проблематики,  підручників  та  посібників,  а  також  для  розроблення  лекційних
курсів,  підготовки  семінарів,  проведення  конференцій  та  круглих  столів  з
історіографії,  джерелознавства,  новітньої  історії  України,  журналістикознавчої
проблематики.  Окремі  положення  і  висновки  дисертації  можуть  бути  також
враховані  при  виробленні  засад  сучасної  державної  політики  щодо  формування
інформаційного простору України і діяльності засобів масової інформації.

Матеріали дисертації  можуть слугувати основою для проведення  подальших
наукових  пошуків  у  царині  історії  української  преси.  Подальших  наукових
досліджень  потребує  таке  важливе  питання,  як  підняття  проблем  екології  на
шпальтах української журнальної публіцистики доби перебудови. Важливим було б
дослідити  в  такому  ж  ракурсі  і  проблему  релігійного  курсу  української  церкви
згаданого періоду.

Публікації, що відображають основні наукові результати дисертації
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до міжнародних наукометричних баз:
1. Данилевський  В. В. Історія  української  журнальної  публіцистики  (1985-

1991 рр.): історіографія періоду незалежності. Гуманітарний вісник : зб. наук. праць.
Число  31.  Вип.15.  Черкаси :  Черкас.  держ.  технол.  ун-т,  2019.  С. 15–28.  (серія :
Історичні науки).



18

2. Данилевський В. В. Роль українських журналів 1985-1991 рр. у формуванні
нової «історичної пам’яті». Гілея : науковий вісник : зб. наук.  праць. Київ: Вид-во
«Гілея», 2019. Вип. 150 (№11). Ч. 1. Історичні науки. С. 52–57.

3. Данилевський  В. В.  Злам  комплексу  світоглядних  уявлень  про  стан  та
перспективи розвитку суспільства в період перебудови крізь призму трансформації
української  журнальної  публіцистики.  Науковий  вісник  Ужгородського
національного  університету. Серія :  Міжнародні  відносини.  Вип. 6.  2019.
Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 91–101. 

4. Данилевський  В.  В.  Трансформаційні  процеси  в  економіці  на  шпальтах
українських  журналів  другої  половини  80-х  –  початку  90-х  рр.  XX ст.  Гілея :
науковий вісник : зб. наук. праць. Київ : Вид-во «Гілея», 2019. Вип. 151 (№12). Ч. 1.
Історичні науки. С. 41–44.

5. Данилевський  В.  В.  Особливості  спаду  ідеологічного  пафосу  української
журнальної  публіцистики в  умовах набуваючого  розмаху  процесу  демократизації
суспільства (1985-1991 рр.). Вчені записки Таврійського національного університету
імені  В. І. Вернадського. Серія  :  Історичні  науки.  Том 30  (69).  № 4.  2019.
Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 154–160.

6. Данилевський В. В. Українські часописи періоду перебудови (1985-1991 рр.):
джерелознавча характеристика. Гуманітарний вісник: зб. наук. праць. Число 32. Вип.
16. Черкаси : Черкас. держ. технол. ун-т, 2020. С. 13–24. (серія : Історичні науки).

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
7. Данилевський В. В.  Ревізія  та  деміфологізація  української  історії  на

сторінках  вітчизняних  часописів  у  період  перебудови  (1985-1991  рр.).  Черкаси :
видавець Гордієнко Є.І., 2016. 30 с.

8. Данилевський В. В.  Національні,  мовні  та  релігійні  проблеми  України  у
фокусі  журнальної  публіцистики  в  добу  перебудови  (1985-1991 рр.).  Черкаси :
видавець Гордієнко Є.І., 2017. 30 с.

9. Данилевський В. В. Екологічна  проблематика  на  сторінках  українських
часописів  періоду  перебудови.  Чигиринщина  в  історії  України. Збірник 6:
Українська революція 1917-1921 рр.: 100 років боротьби : матер. Шостої міжрегіон.
історико-краєзнавч. конф. «Чигиринщина в історії України» / за заг. ред. професора
В. М. Лазуренка. Черкаси, 2018. С. 493–495.

10. Данилевський В. В. Вітчизняна публіцистика доби перебудови як чинник
творення  незалежної  України.  Безпека  в  сучасному  світі: матер.  Міжнар.  наук.
конф. (м. Дніпро, 27-28 верес. 2019 р.) / наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро : СПД
«Охотнік», 2019. С. 161–163.

11. Данилевський  В. В. Джерельна  база  дослідження  теми  відродження
національної  свідомості  на  сторінках  українських  часописів  років  перебудови.
Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми
та  перспективи  розвитку  сучасної  науки  в  країнах  Європи  та  Азії» : зб.  наук.
праць / гол. ред. В. П. Коцур.  Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 43–45.

12. Данилевський  В. В. Роль  журнальної  публіцистики  в  національному
відродженні  України  у  період  перебудови  (1985-1991 рр.).  Культурно-історична
спадщина  України:  перспективи  дослідження  та  традиції  збереження  :  матер.
ІІ Всеукр.  наук.-практ.  конф.  (з  міжнародною  участю)  (м. Черкаси,  10-11  жовт.



19

2019 р.) / упоряд.: д.і.н., проф. В. М. Лазуренко, к.і.н., доц. І. Ю. Стадник, к.і.н., доц.
О. О. Яшан). Черкаси : видавець  Гордієнко Є. І., 2019. С. 167–171.

13. Данилевський  В. В. Спогади  редакторів  та  журналістів  українських
літературно-художніх  і  громадсько-політичних  часописів  доби  перебудови  як
джерело  для  вивчення  процесу  національного  відродження.  Сучасні  тенденції  в
історії,  соціології,  політології  та  філософії : матер.  Міжнар.  наук.-практ.  конф.
(м. Львів, 27–28 верес. 2019 р.). Львів : ГО «Львівська фундація суспільних наук»,
2019. С. 68–72.

14. Данилевський  В. В. Критика  тоталітаризму  і  деформація  суспільного
розвитку на сторінках українських часописів у роки перебудови: аналіз історіографії
1985-1991  рр.  Актуальні  питання  суспільних  наук:  соціологія,  політологія,
філософія, історія : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-12 жовт. 2019 р.).
Київ : ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. С. 13–16. 

15. Данилевський В. В.  Українські  журнали перебудовчого періоду як рупори
національного пробудження. Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього
простору : зб. статей і матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 6-7
листоп. 2019 р.). Полтава : ПНТУ ім. В. Г. Короленка, 2019. С. 27–28.

16. Данилевський В. В. Українська  журнальна періодика доби перебудови та
гласності:  проблемні  питання  існування.  Розвиток  суспільних  наук  в  сучасних
умовах:  теорія,  методологія,  практика : матер.  Міжнар.  наук.-практ.  конф.
(м. Київ,  18-19 жовт.  2019 р.).  Київ :  Таврійськ.  нац.  ун-т  ім. В. І. Вернадського,
2019. С. 43–47.

17. Данилевський В. В. Реагування читацької  аудиторії  українських журналів
періоду  перебудови  на  повернення  із  забуття  наукової  спадщини
М. С. Грушевського.  Modern educational spase: the transformation of national models
in  terms  of  integration : Conference  Proceedings,  Осtober  25,  2019.  Leipzig :  Baltija
Publishing. S. 35–38.

18. Данилевський  В. В.,  Лазуренко  В. М. Відгуки  читачів  на  публікації  в
українських  журналах  часів  перебудови  як  демонстрування  утвердження  засад
демократичної культури та  вільного мислення. Теорія та практика сучасної науки
та освіти : матер.  Міжнар.  наук.  конф.  (м. Дніпро,  29-30 листоп.  2019 р.).  Ч.  I  /
наук. ред. О. Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. С. 150–152. (Особистий
внесок  В. В. Данилевського  –  підбір  інформації,  джерел,  виклад  основного
матеріалу).

19. Данилевський  В. В.  Зміна  суспільної  ідеології  в  роки  перебудови  та
гласності: погляд крізь призму аналізу громадянської позиції редакторів українських
журналів. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень :
матер.  Міжнар.  наук.-практ.  конф.  (м. Одеса,  6-7  груд.  2019 р.).  Одеса :  ГО
«Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2019. С.14–16.

АНОТАЦІЇ
Данилевський В. В.  Суспільно-політичні трансформації доби перебудови

(1985-1991 рр.) на сторінках вітчизняних часописів. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.



20

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  зі
спеціальності  07.00.06  –  історіографія,  джерелознавство  та  спеціальні  історичні
дисципліни.  –  Державний  вищий  навчальний  заклад  «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Переяслав, 2020.

У  дисертації  на  основі  опрацювання  широкої  джерельної  бази  та  з
урахуванням  здобутків  української  історіографії  з’ясовано  роль  українських
літературно-художніх  і  громадсько-політичних  журналів  у  національному
відродженні та консолідації суспільства навколо ідеї здобуття незалежності України
в  період  перебудови. Проаналізовано  висвітлення  таких  чинників  національного
відродження  і  розбудови  української  держави,  як  становлення  громадянського
суспільства,  формування  історичної  свідомості,  утвердження  української
національної  ідентичності  та  трансформація  економіки.  В  дисертації  комплексно
досліджено концептуально-тематичні особливості української публіцистики періоду
перебудови  на  рівні  тем,  ідей,  тенденцій.  З’ясовано  інтерпретацію  на  сторінках
літературно-художніх і громадсько-політичних журналів актуальних для вітчизняної
історіографії  питань. Показана  роль  журнальної  публіцистики  у  процесах
національного відродження, розкрито її вплив на формування громадської думки і
суспільної свідомості громадян. 

Ключові  слова: історіографія,  українська  публіцистика,  перебудова,
літературно-художні  та громадсько-політичні  часописи,  національне відродження,
громадянське суспільство.

Данилевский В.  В.  Общественно-политические трансформации периода
перестройки  (1985-1991 гг.)  на  страницах  отечественных  журналов.  –
Квалификационный научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности  07.00.06  –  историография,  источниковедение  и  специальные
исторические  дисциплины.  – Государственное  высшее  учебное  заведение
«Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени
Григория Сковороды», Переяслав, 2020.

В диссертации на основе обработки широкой источниковой базы и с учетом
достижений  украинской  историографии  выяснена  роль  украинских  литературно-
художественных  и  общественно-политических  журналов  в  национальном
возрождении  и  консолидации  общества  вокруг  идеи  обретения  независимости
Украины  в  период  перестройки.  Проанализированы  освещения  таких  факторов
национального возрождения и развития украинского государства, как становление
гражданского  общества,  формирования  исторического  сознания,  утверждение
украинской  национальной  идентичности  и  трансформация  экономики.  В
диссертации  комплексно  исследованы  концептуально-тематические  особенности
украинской публицистики периода  перестройки на  уровне  тем,  идей,  тенденций.
Выяснено  интерпретацию  на  страницах  литературно-художественных  и
общественно-политических  журналов  актуальных  для  отечественной
историографии  вопросов.  Показана  роль  журнальной  публицистики  в  процессах
национального возрождения, раскрыто ее влияние на формирование общественного
мнения и общественного сознания граждан.
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Ключевые  слова: историография,  украинская  публицистика,  перестройка,
литературно-художественные и общественно-политические журналы, национальное
возрождение, гражданское общество.

Danylevskyi V. V. Socio-political transformation of perestroika era (1985-1991
years)  on  the  of  national  magazines’ pages. –  Qualifying  scientific  work  as
manuscript.

Dissertation  for  the  degree  of  a  candidate  of  historical  sciences  on  the  specialty
07.00.06  –  Historiography,  Source  Studies  and  Special  Historical  Disciplines.  –  State
Higher  Educational  Institution  «Pereiaslav-Khmelnytskyi  Hryhorii  Skovoroda  State
Pedagogical University», Pereiaslav, 2020.

The dissertation based on the processing of large amount of sources and taking into
consideration the achievements of Ukrainian historiography  clarified the role of Ukrainian
literary  and  sociopolitical  magazines  in  national  revival  and  consolidation  of  society
around the idea of  gaining independence of  Ukraine in  the period of  perestroika.  The
dissertation  research  provides  a  complex  analysis  of  the  conceptual  and  thematic
peculiarities of Ukrainian journalism during the period of perestroika at the level of topics,
ideas, tendencies. The interpretation on the pages of literary and sociopolitical magazines
relevant to issues of national historiography  has been clarified.

The role of magazine journalism in the processes of national revival has been shown
and its impact on public opinion and public consciousness formation has been revealed.
For this purpose, the classification of non-fiction materials published in the magazines
«Kyiv»,  «Vitchyzna»  («Motherland»),  «Zhovten»  («October»)  («Dzvin»  («Bell»)),
«Prapor» («Flag») («Berezil»), «Dnipro», «Zoloti vorota» («Golden Gate»), «Pamyatky
Ukrainy» («Sightseeing Of Ukraine») during 1985-1991 years has been carried out based
on thematic content and dynamics of the output. In particular, the attention is focused on
the coverage of sociopolitical, historico-cultural and socio-economic issues that have not
been practically studied in such an area. It has been established that the subject matter of
sociopolitical  and literary magazines has undergone significant  changes.  The issues  of
ideology and Communist Party construction had been sidelined and gave the way to the
topics of democratization, multiparty, national revival, native language, national symbols,
national history, economic reform, church renaissance and such factors of national revival
and  Ukrainian  civil  society  development   as  formation  of  civil  society,  formation  of
historical consciousness, assertion of Ukrainian national identity and transformation of the
economy.

Among the articles  and intelligence articles  featured in  literary fiction and socio-
political magazines, the most prominent were materials on the Holodomor of 1932-1933,
the  liberation  struggle  of  the  early  twentieth  century,  Stalinist  repression,  Executed
Renaissance and other «white spots» of Ukrainian history. There was widespread publicity
and  resonance  with  articles  that  told  readers  about  the  concealed names  of  repressed
Ukrainian figures – politicians, scientists, writers and artists, including dissidents, human
rights activists, and Sixties.

Historical preservation work, stories about the past of individual cultural sites, and
the theory and practice of restoration, museum, and heritage preservation activity were in
the field of view of the national magazines of the second half of the 1980s – early 1990s.
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Along with sociopolitical issues in the cultural and educational topics of magazines, an
important place was occupied by publications of ethnology direction.

The conducted research made it possible to make a reasoned conclusion about the
representativeness of the source base available on the pages of literary and sociopolitical
magazines. The analysis made it possible to identify areas of historical reconstruction of
the history of Ukraine during perestroika period 1985–1991. Besides that,  the analysis
made  it  possible  to  significantly  supplement,  along  with  modern  research  of  other
historians – to clarify the picture of the restructuring process development in Ukraine,
including the capture the dynamics of transformation of Ukrainian journalism system. 

Keywords: historiography, Ukrainian journalism, perestroika (restructuring), literary
and sociopolitical magazines, national revival, civil society.
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