
Л. В. Філіпенко

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

"ІДЕЙНІ" ЖІНОЧІ ЖУРНАЛИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ  
початку ХХ століття: 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ

Харків–2014



УДК  94(470+571):070.48-055.2 «191»
ББК  76.02 (РОС)
          Ф58
           

Науковий редактор:
Посохов С.  І. – доктор історичних наук, професор, завідувач  кафедри  історіографії, 
джерелознавства та археології ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Рецензенти:
Ячменіхін  К. М. – докт. іст. наук, проф. (Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка);
Арзуманова Т. В. – канд. іст. наук, доц.  (Харківський національний технічний 
університет будівництва та архітектури).

При оформленні обкладинки була використана іллюстрація американського 
художника Чарльза Дана Гібсона

Затверджено до друку рішенням Вченої ради  Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна  (протокол № 8 від  29 серпня 2014 р.)

Філіпенко Л. В. 
«Ідейні» жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ ст.:  становлення та 
еволюція : монографія / Л. В. Філіпенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. –   
368 с.

ISBN 978-966-285-127-4 
Монографію присвячено дослідженню жіночих журналів Російської імперії 

початку ХХ ст. У монографії з’ясовуються умови зародження та розвитку жіночих пе-
ріодичних видань, розглянуто основні етапи їх функціонування в соціокультурному 
просторі Російської імперії та охарактеризовано основні типологічні та структурні 
особливості. Основну увагу зосереджено на «ідейних» жіночих журналах початку 
ХХ ст. – «Женского вестника» та «Союза женщин», на сторінках яких формувалася 
феміністська ідеологія. Визначено розуміння тогочасними феміністками сутності 
«жіночого питання», яке охоплювало широкий спектр морально-етичних, соціаль-
но-економічних та політичних проблем.

Монографія розрахована на науковців та студентів, усіх тих, хто цікавиться 
історією періодичного друку, публіцистикою та гендерною історією.

ISBN 978-966-285-127-4                    УДК  94(470+571):070.48-055.2 «191»
                                                                           ББК  76.02 (РОС)

© Харківський національний університет 
    імені В. Н. Каразіна, 2014
© Філіпенко Л. В., 2014
©  Літвінова О. О., макет обкладинки, 2014

ЗМІСТ 
Вступ
Розділ І. Джерела та історіографія
Проблеми історіографії

Джерельна база

Розділ ІІ. Жіночі журнали в Російській імперії: проблеми 
типології та особливості функціонування

Становлення жіночої періодики наприкінці ХVІІІ – у ХІХ ст.

Особливості функціонування жіночих журналів на 
початку ХХ ст.

Журнали «Женский вестник» та «Союз женщин» як новий тип 
«ідейних» жіночих видань

Розділ ІІІ. Проблеми гендерної рівноправності на 
сторінках «Женского вестника» та «Союза женщин»

Розуміння сутності «жіночого питання» та характеру 
«жіночого руху» на сторінках журналів

Морально-етичні аспекти «жіночого питання»

Соціально-економічні та політичні аспекти «жіночого 
питання»

Висновки
Список використаних джерел та літератури
Додатки
Примітки

4

11

23

30

47

63

83

111

132

160

165

218

321

 Ф58



УДК  94(470+571):070.48-055.2 «191»
ББК  76.02 (РОС)
          Ф58
           

Науковий редактор:
Посохов С.  І. – доктор історичних наук, професор, завідувач  кафедри  історіографії, 
джерелознавства та археології ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Рецензенти:
Ячменіхін  К. М. – докт. іст. наук, проф. (Чернігівський національний педагогічний 
університет імені Т. Г. Шевченка);
Арзуманова Т. В. – канд. іст. наук, доц.  (Харківський національний технічний 
університет будівництва та архітектури).

При оформленні обкладинки була використана іллюстрація американського 
художника Чарльза Дана Гібсона

Затверджено до друку рішенням Вченої ради  Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна  (протокол № 8 від  29 серпня 2014 р.)

Філіпенко Л. В. 
«Ідейні» жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ ст.:  становлення та 
еволюція : монографія / Л. В. Філіпенко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. –   
368 с.

ISBN 978-966-285-127-4 
Монографію присвячено дослідженню жіночих журналів Російської імперії 

початку ХХ ст. У монографії з’ясовуються умови зародження та розвитку жіночих пе-
ріодичних видань, розглянуто основні етапи їх функціонування в соціокультурному 
просторі Російської імперії та охарактеризовано основні типологічні та структурні 
особливості. Основну увагу зосереджено на «ідейних» жіночих журналах початку 
ХХ ст. – «Женского вестника» та «Союза женщин», на сторінках яких формувалася 
феміністська ідеологія. Визначено розуміння тогочасними феміністками сутності 
«жіночого питання», яке охоплювало широкий спектр морально-етичних, соціаль-
но-економічних та політичних проблем.

Монографія розрахована на науковців та студентів, усіх тих, хто цікавиться 
історією періодичного друку, публіцистикою та гендерною історією.

ISBN 978-966-285-127-4                    УДК  94(470+571):070.48-055.2 «191»
                                                                           ББК  76.02 (РОС)

© Харківський національний університет 
    імені В. Н. Каразіна, 2014
© Філіпенко Л. В., 2014
©  Літвінова О. О., макет обкладинки, 2014

ЗМІСТ 
Вступ
Розділ І. Джерела та історіографія
Проблеми історіографії

Джерельна база

Розділ ІІ. Жіночі журнали в Російській імперії: проблеми 
типології та особливості функціонування

Становлення жіночої періодики наприкінці ХVІІІ – у ХІХ ст.

Особливості функціонування жіночих журналів на 
початку ХХ ст.

Журнали «Женский вестник» та «Союз женщин» як новий тип 
«ідейних» жіночих видань

Розділ ІІІ. Проблеми гендерної рівноправності на 
сторінках «Женского вестника» та «Союза женщин»

Розуміння сутності «жіночого питання» та характеру 
«жіночого руху» на сторінках журналів

Морально-етичні аспекти «жіночого питання»

Соціально-економічні та політичні аспекти «жіночого 
питання»

Висновки
Список використаних джерел та літератури
Додатки
Примітки

4

11

23

30

47

63

83

111

132

160

165

218

321

 Ф58


