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ABSTRACT
The formation of the national information space in the latest

conditions of mass dissemination of information and
communication technologies, where often there is unverified or false
information, is impossible without the development of such a
traditional form as documentary editions. The scientific novelty is
based on comparison strategies, typology, principles of historicism,
social approach. The logic of the presentation of the material is
based on the problem-historical principle, which allows to reveal
the main topics and directions of the published collections of
documents in chronological order. The scientific novelty of
intelligence is due to the fact that the issue of analysis of the place
and role of documentary publications in the formation of the
information space has not yet been the subject of special research.
A generalized analysis of the implementation of documentary
collections of informational, social and cultural functions with the
most generalizing function of documents in general, which is their
ability to store and transmit (disseminate) information in time and
space. It is shown that the volume of documentary materials
published after the Second World War is quite voluminous and has
created thematic blocks with a very broad chronology in the
information space of Ukraine. A significant contribution to the
formation of a scientifically sound information space of editions
documentary editions prepared in the regions since the beginning
of our century, devoted in particular to topics that have developed
since independence. 

It can be stated that historians and archivists generally cope
with the task of showing an objective picture of historical events.
At the same time, the state of the national information space has
significant reserves for the preparation of documentary publications
that would meet the pressing information needs of the population.

Keywords: document, documentary publications, national
information space, information resources, Ukrainian society.

постановка проблеми. В умовах формування
інформаційного суспільства в Україні відбуваються складні та
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неоднозначні процеси. Це ставить перед історичною наукою
необхідність осмислення сутності й особливостей формування
її інформаційного простору, підвищення значущості якого
викликано одним з основних світових процесів – глобальною
інформатизацією. Саме тут відображаються найбільш гострі та
актуальні проблеми розвитку суспільства, поширюється
неперевірена, неповна або неправдива інформація, що
призводить до маніпуляції свідомістю масової аудиторії.
Зазначене актуалізує потребу в насиченні національного
інформаційного простору об’єктивною виваженою
інформацією через видання документальних джерел, а також
пошуку сучасних форм донесення їх до маси населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осмислення
такого явища як інформаційний простір вітчизняними
дослідниками розпочато із середини 1990-х рр. Так, у 2006 р.
відбувся захист кандидатської дисертації з політичних наук
(Швець, 2006). Поняття «інформаційний простір» у межах
філософського знання розглянуто у 2011 році (Яковенко, 2011),
у 2013 р. вчений в галузі комунікаційних технологій
Г. Почепцов опублікував у соціальних мережах резонансну
статтю «Інформаційний простір як ключовий для розвитку
країни» (Почепцов, 2013). Певне місце в дослідженні впливу
інформаційного простору на соціальне життя мають праці
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
та одного з фундаторів української наукової школи психології
переконувальної комунікації М. Слюсаревського
(Слюсаревський, 1999). Різні аспекти проблеми досліджували
й фахівці за межами України (Robertson, 1990; Newby, 2002).
Поняття «інформаційний простір» не має єдиної дефініції,
представники різних наук розглядають його під власним кутом
зору (Шевченко, 2018). Законопроект України щодо
інформаційного простору ще знаходиться в стані опрацювання.

Поняття «документ» як важливіший елемент
інформаційного простору розглядається фахівцями різних
напрямків суспільного знання, що відображається, зокрема, в
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енциклопедичних виданнях (Документ, 1998; Документ, 2007).
Проте найдокладніше воно вивчається в історичних і
документознавчих дисциплінах. До сьогодні застосовуються
різні визначення документа, то надаючи йому найширше
значення, то звужуючи розуміння до одного виду документа
(Кушнаренко, 2013; Швецова-Водка, 2014; Січкаренко, 2018).
Питання запровадження нових форм документів та організації
ділового документообігу в Україні радянської доби
досліджуються такими науковцями як В. Гамалія, І. Довжук,
Г. Січкаренко та ін. (Gamaliia&Dovzhuk&Sichkarenko, 2021).

Мета статті. Питання аналізу місця і ролі
документальних видань у формуванні інформаційного
простору країни досі не стали предметом спеціального
дослідження. Тому вбачаємо своїм завданням узагальнення та
аналіз виконання документальними збірниками інформаційної,
соціально-культурної функцій при найбільш узагальнюючій
функції документів взагалі, що полягає в їхньої здатності
зберігати й поширювати інформацію в часі та/або просторі.
Оскільки інформаційний простір насичений великою кількістю
згаданих публікацій, автор статті обмежує коло дослідження
збірниками документів з історії України, опублікованими
науковцями після Другої світової війни, акцентуючи увагу на
різних підходах і баченнях видань радянського періоду і часу
незалежності України. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи в історичній
ретроспективі ієрархію документальних видань в Україні,
необхідно зазначити, що на першому місці завжди стояли
збірники, які узагальнювали законодавчу діяльність Верховної
Ради та виконавчих структур держави. Прикладом такого
видання, як однієї з форм систематизації законодавства, є
Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради,
постанов і розпоряджень Уряду Української РСР. Це
фундаментальне видання в семи томах, підготовлене та
упорядковане Міністерством юстиції, охоплює період 1917-
1961 рр. Крім того, органи законодавчої і виконавчої влади
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мають окремі видання, що узагальнюють і вносять до
інформаційного простору результати їхньої праці. Це –
Відомості Верховної Ради України, які видаються з лютого
1941 р., та Зібрання постанов Уряду України, яке виходило у
1938-1996 рр. З 1997 р. був започаткований «Офіційний вісник
України», з 1998 р. – «Збірник урядових нормативних актів
України». 

Зараз закони та інші нормативні акти набувають чинності
після публікації в офіційній пресі парламенту та уряду, тобто в
газетах «Урядовий кур’єр» і «Голос України». Проте розвиток
електронних засобів комунікації вносить зміни у формування
інформаційного простору. Восени 2019 р. профільний комітет
Верховної Ради ініціював законопроект щодо виключення
газети «Урядовий кур’єр» з переліку видань, де обов’язково
публікуються закони і нормативно-правові акти. Замість цього
можливе розміщення останніх на Єдиному вебпорталі органів
виконавчої влади, після цього нормативно-правові акти
набувають сили. Проте, де б та яким чином не публікувалися
документи, вони мають відповідати стандартам, розробленим
Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та
документознавства Державної архівної служби України
(Збірник уніфікованих форм…).

Доповнюють картину документотворчості державних
установ дослідження джерельної бази Архівного фонду НАН
України, які здійснювалися з 1989 р. колективом Інституту
архівознавства Національної бібліотеки України ім.
В. І. Вернадського й відображені у випусках документальної
серії «Джерела з історії науки в Україні» – збірниках
документів та інших джерел з історії НАН України. Упродовж
1993-2012 рр. публікувались матеріали про діяльність Академії
у 1918-1955 рр. У 1997, 2004 та 2007 рр. було реалізоване
видання «Колекція копій документів і матеріалів з історії НАН
України / НАН України». 

Інформаційний простір неможливий без насичення його
об’єктивною інформацією з історії, яка ґрунтується на
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документах. Традиція видання документів з історії України за
радянських часів була започаткована 1939 р. Інститутом історії
України АН УРСР (нині Інститут історії України НАН
України). Серія документальних збірників «Історія України в
документах і матеріалах» передбачала широке тематичне коло
публікацій. Але було опубліковано т. 1 «Київська Русь і
феодальні князівства ХII-XIII століть» (вид. 1-ше, Київ, 1939,
вид. 2-ге, Київ, 1946, упорядник М. Петровський) та т. 3
«Визвольна боротьба українського народу проти гніту
шляхетської Польщі і приєднання України до Росії (1569-1654
роки)» (Київ, 1941, упорядники М. Петровський, В. Путілов).
Протягом 1939-1941 рр. Інститутом готувалася до друку низка
документальних збірників, однак через початок війни вони не
були видрукувані (Юркова, 2005). Уже в новітні часи були
видані ретроспективні збірники з історії України від
найдавніших часів і до сьогодні (Історія України, 2008; Історія
України, 2017). 

У період становлення державної незалежності,
формування інформаційного простору набуло особливої
актуальності таке болюче і спірне питання історії України,
деформоване радянською політичною системою, як правдиве
висвітлення маловідомих сторінок, що стосуються
українського руху опору, діяльності Української повстанської
армії (УПА) у часи Другої світової війни. Для забезпечення
національного примирення, єдності української нації та
перспектив її розвитку необхідно було вивчити та донести до
широкого загалу документи і матеріали, що стосуються історії
ОУН та УПА. У 1999 р. було видано початкові матеріали
вивчення цієї проблеми, а пізніше і повноцінні збірники
документів (Протистояння, 1999; Національне примирення чи
конфронтація, 1999; Матеріали та документи…, 2003; ОУН і
УПА в 1945 році, 2015).

Історія України у складі СРСР повна трагічних сторінок,
об’єктивна і виважена інформація про які замовчувалась довгі
роки. Однак величезні зусилля науковців в Україні та діаспорі
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дозволили за роки незалежності заповнити прогалину, яка мала
місце в інформаційному просторі країни – страшну сторінку в
її історії – голодомор у міжвоєнний та післявоєнний період.
Страшна правда почала розкриватися з 1990 р., коли було
видано перший збірник: Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима
істориків, мовою документів (К., 1990. 605 с.). Українцями
Канади було опубліковано документи про голод в Україні 1921-
1923 рр. (Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді, 1995).
Цю ж тему у 1993 р. розкрили й українські історики (Голод
1921-1923 років в Україні, 1993), які нарешті отримали
можливість вивчати і публікувати документи з проблеми.
Опубліковано також документальні свідчення як про суспільно-
політичну ситуацію в цей період, так і про цинізм вищої влади
(Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору
1932-1933 pp., 2013).

Ще один напрямок наповнення інформаційного простору
об’єктивною інформацією стало вивчення і поширення
трагічних сторінок історії представників національних меншин
в Україні ХХ ст., що стало можливим лише в умовах
незалежності. У 1999 р. було видано збірник документів про
депортованих кримських татар, болгар, вірмен, греків та німців
з Автономної Республіки Крим (Депортовані кримські татари,
болгари, вірмени, греки, німці, 1999). Велика увага була
приділена саме кримським татарам (Кримські татари, 2004;
Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій, 2016).
Крім того, досліджувалась доля німців та євреїв (Німці в
Україні, 1994; Запорізький архів, 2010) в Україні.

Підготовлені силами істориків і архівістів періодично
виходили збірники документів, присвячені різним періодам
історії селянства, його визвольним змагання. Так, документи,
опубліковані у 1949, 1961, 1978, 1985, 1988, 1993 рр.,
охоплюють період від 1569 р. до відміни кріпосного права
(Селянський рух на Україні: 1569-1647, 1993; Селянський рух
на Україні. Середина XVIII – перша чверть ХІХ ст., 1978;
Селянський рух на Україні. 1826-1849 рр., 1985; Селянський
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рух на Україні в 40-х роках ХІХ ст., 1949; Селянський рух на
Україні (1850-1861 рр.), 1988; Отмена крепостного права на
Украине, 1961). Післяреволюційний стан селянства в Україні в
цілому (Історія колективізації сільського господарства
Української РСР, 1962-1971; Комітети незаможних селян
України, 1968) та в окремих її регіонах (З історії колективізації
сільського господарства західних областей Української РСР,
1976; Трагічне минуле, 2018; Анатомія селянських повстань,
2015), розкритий документальними публікаціями, засвідчує
спротив селян примусовій колективізації, трагічність долі
українського села через жорстоке придушення селянських
виступів проти дій влади.

Культурна складова життя в країні поряд з іншими
відображає рівень розвитку суспільства. Ці аспекти розкрито в
низці збірників документів, що в більшості з’явилися в часи
незалежності (Культурне будівництво в Українській РСР. 1928 –
червень 1941, 1986; Культурне будівництво в Українській РСР.
Червень 1941 – 1950, 1989; Охорона пам’яток історії і культури
в Україні, 2008; Львівська національна наукова бібліотека
України імені В. Стефаника, 2010; Українська ідентичність і
мовне питання в Російській імперії, 2013). Серед них в
епіцентрі інформаційного простору – мовне питання.

Інформаційний простір не є насиченим без інформації
про видатних людей в історії. Хронологічна послідовність
появи збірників документів засвідчує: перемежовуються часи
й особистості. Але ця, здавалося б, непослідовність у жодному
разі не принижує значення тої чи іншої особистості. Маємо
документи про Степана Бандеру, видані в діаспорі, про Олеся
Гончара, Андрія Товстика – діяча періоду козаччини, Тараса
Шевченка, апостольського візитатора у Німеччині отця Петра
Вергуна, Олександра Шульгіна (Збірка документів і матеріалів
про вбивство Степана Бандери, 1989; Тернистим шляхом до
храму, 1999; Військовий писар Андрій Семенович Товстик,
2010; Тарас Шевченко і царська цензура, 2015; Отець Петро
Вергун, 2016; Олександр Шульгин, 2016; Слідчо-наглядові
справи Тараса Шевченка, 2018) та ін.
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Окремий сектор інформаційного простору, створеного
документальними виданнями, складають збірники документів
про конкретні трагічні події новітнього часу. Так, інформаційне
середовище Києва збагатилося за останні десятиліття
важливими і недослідженими раніше аспектами. Йдеться про
трагедію Биківні, життя киян у часи нацистської окупації та
Куренівську трагедію 1961 р. (Пам’ять Биків ні, 2000; Київ у
дні нацистської навали, 2003; Куренівська трагедія, 2012).
Величезний інформативний матеріал про аварію на 4-му блоці
Чорнобильської атомної електростанції 26.04.1986 р., що
переросла у трагедію українського народу, зосереджено у
збірниках документів, підготовлених істориками України,
починаючи з 1995 р. На цій ниві працювали як академічні
установи, так і державні та відомчі архіви, зокрема архівісти
СБУ (Чорнобиль: проблеми здоров’я населення, 1995;
Чорнобильська трагедія, 1996; З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-
КГБ, 2001; Соціальний захист громадян, 2001; Чорнобиль,
2004; Чорнобильська катастрофа в документах, фактах та долях
людей, 2006; Чорнобиль, 2017; Чорнобильське досьє КҐБ,
2019).

Важливий внесок до інформаційного простору
суспільства вносять документальні збірники підготовлені та
опубліковані в регіонах. Вони присвячені різним тематичним
напрямкам та періодам історії України, зокрема й таким що
отримали свій розвиток саме в часи незалежності. Йдеться,
зокрема, про дослідження епохи Середньовіччя та
ранньомодерної доби (Луцька замкова книга, 2013; Акти
Волинського воєводства, 2014; Українське повсякдення
ранньомодерної доби, 2014; Акти Полтавського полкового суду,
2017; З історії Херсонської губернії, 2013). Адже ті, що
видавались у регіонах у часи радянської влади (Становище
трудящих Львова, 1961; Под солнцем дружбы и братства, 1979;
Соціалістичні перетворення в західних областях Української
РСР, 1980; Історія Львова в документах і матеріалах, 1986),
мали чітко визначене політичне забарвлення. Великий матеріал
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з історії регіонів для наповнення інформацією простору та
поглиблення вивчення проблеми дав період Другої світової
війни та боротьба з інакодумством у до- та післявоєнний час
(Запорізький архів, 2005; Херсонщина на початку Великої
Вітчизняної війни, 2011; Життя в окупації, 2014; «Особые
папки» Сталіна і Молотова, 2010; Історична пам’ять
Дніпропетровщини, 2013-2017).

Що ж стосується сучасності, то низка областей уже
зробили свій внесок у популяризацію конкретно-історичного
матеріалу (Боротьба за незалежність України у 1989-1992 рр.,
2009; Полтавській області – 75 років, 2013), чим збагатили
формування науково обґрунтованого суспільного
інформаційного простору.

Висновки та перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Таким чином, в інформаційному просторі
України відбуваються важливі зміни. Обсяг документальних
матеріалів, виданих після Другої світової війни, досить
об’ємний і створив тематичні блоки з дуже широкою
хронологією. Він поділений на радянський і пострадянський
періоди з чітко визначеною зміною акцентів і підходів до
висвітлення історичних проблем. Так, у часи державної
незалежності інформаційний простір наповнювався особливо
актуальними, болючими та спірними питаннями історії
України, які були деформовані радянською політичною
системою або замовчувались. 

До видання збірників документів і матеріалів активно
залучалися крім академічних інститутів, особливо Інституту
історії України НАН України, центральні та обласні архіви,
громадські організації, зарубіжні дослідники та установи тощо.
Важливо відзначити внесок до формування наукового
суспільного інформаційного простору, популяризації
конкретно-історичного матеріалу документальних збірників,
підготовлених у регіонах. Вони присвячені різним темам і
періодам історії України, зокрема й таким, що отримали свій
розвиток саме в часи незалежності. Найбільш масово ті
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збірники стали виходити з початку нашого століття. Таким
чином, історики й архівісти загалом справляються із завданням
показу об’єктивної картини подій в історії суспільства. 

Разом з тим можна констатувати, що стан національного
інформаційного простору має значні резерви для підготовки
документних видань, які б відповідали назрілим
інформаційним запитам населення, темам, які активно
обговорюються, в тому числі у світі, та особливо насичені
кліше, міфами, і де є особливо наявним зовнішній щодо
України інформаційний вплив. Зовсім незначна присутність
українського продукту у світовому інформаційному просторі. 

Зазначимо, що час від часу загострюються відношення з
нашими сусідами (угорцями, поляками) стосовно мовних
питань, ролі Інституту національної пам’яті, «українських
націоналістів», колективної відповідальності українського
народу тощо, однак розглядається це в медіа-просторі досить
заполітизовано. Наприклад, до річниці Волинської трагедії
інформаційний простір наповнюється журналістськими
коментарями, де явно бракує документальної складової. Так,
Уряд Другої Речі Посполитої (1918-1939) щодо Західної
України проводив політику беззастережної полонізації, яка в
історичній перспективі мала метою її національну
інкорпорацію в Польщу. У цьому питанні особлива роль
відводилася польським парамілітарним організаціям та
союзам. Історіографія проблеми діяльності польських
парамілітарних організацій на Волині як у вітчизняних так і
польських істориків майже відсутня (Синяк, 2018). 

У цілому наведене можна розглядати як суспільний запит
історикам, на який можна з гідністю відповісти лише
спираючись на документи. Тут архівісти, історики, мають
великий резерв. До того ж, об’єктивний аналіз, визнання
промахів і помилок для історичної перспективи розвитку
народу важливіше, ніж пошуки винних у бідах ззовні.
Звертаємо увагу на те, що практичним питанням побудови
довгострокової стратегії розвитку документальної складової
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інформаційного простору варто приділяти більшу увагу і на
державному рівні. 
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АНОТАцІЯ 
Формування національного інформаційного простору в

новітніх умовах масового поширення інформаційно-
комунікаційних технологій, де нерідко присутня неперевірена
або неправдива інформація, неможливе без розвитку такої
традиційної його форми як документальні видання.
Методологія дослідження ґрунтується на стратегіях
порівняння, типології, принципах історизму, соціального
підходу. В основу логіки викладу матеріалу покладено
проблемно-історичний принцип, що дозволяє в хронологічній
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послідовності розкрити основні теми і напрямки опублікованих
збірників документів. Наукова новизна розвідок пов’язана з
тим, що питання аналізу місця й ролі документальних видань
у формуванні інформаційного простору досі не стало
предметом спеціального дослідження. Наданий узагальнений
аналіз виконання документальними збірниками інформаційної,
соціальної та культурної функцій при найбільш узагальнюючій
функції документів взагалі, що полягає у їх здатності
зберігати і передавати (поширювати) інформацію у часі та
просторі. Показується, що обсяг документальних матеріалів,
виданих після Другої світової війни досить об’ємний і створив
в інформаційному просторі України тематичні блоки з дуже
широкою хронологією. Відзначений вагомий внесок до
формування науково обґрунтованого інформаційного простору
документальних збірників, підготовлених в регіонах з початку
нашого століття, присвячених зокрема темам, що отримали
свій розвиток в часи незалежності. 

Можна констатувати, що історики й архівісти загалом
справляються з завданням показу об’єктивної картини
історичних подій. Разом з тим, стан національного
інформаційного простору має значні резерви для підготовки
документальних видань, які б відповідали назрілим
інформаційним запитам населення.

Ключові слова: документ, документальні видання,
національний інформаційний простір, інформаційні ресурси,
українське суспільство.  

295

Documentary publications as a factor in the formation of the 
national information space

© Dovzhuk Igor, Svitlana Yaremenko


