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Анотація. Мета дослідження – визначити сутність та 

місце цифрових джерел у системі інформаційного за-

безпечення дослідницьких практик історика. Методи: 

аналіз та синтез; системний підхід; компаративний; ге-

нетичний; логіко-лінгвістичний. Основні результати, 

стислі висновки. У науковій, правничій та норматив-

ній літературі побутує термін «електронний доку-

мент», дефініція якого привʼязана до компʼютерного 

походження. У статті розглянуто правомірність вжи-

вання такого терміна в дослідницьких практиках істо-

риків. Показано, що адекватним є термін «цифрове 

джерело» з огляду на визначення поняття «історичне 

джерело», в основу якого покладено спосіб кодування 

інформації, а не засоби її зберігання. Розкриті позити-

вні й негативні властивості цифрових джерел; рівні 

інформації, важливі для істориків у них; атрибути ци-

фрових документів. Проаналізовані підходи до дефіні-

цій «історичне джерело». Запропоновано інформа-

ційну модель пізнавальної роботи історика як комуні-

каційного процесу. Проведене співставлення понять 

«цифровий документ» та «електронний документ», 

«цифровий ресурс» та «електронний ресурс», «елект-

ронний архів» та «цифровий архів», «електронна біб-

ліотека» та «цифрова бібліотека». Показано, що коре-

ктними назвами компʼютеризованих інформаційних 

систем гуманітарного профілю є поняття «архів циф-

рових документів» та «бібліотека цифрових ресурсів». 

Практичне значення. Уточнення термінології, запро-

поноване в статті, забезпечить належне розуміння й 

коректне вживання її в дослідницьких практиках істо-

риків та інших гуманітаріїв. Оригінальність. Дослі-

дження здійснене на основі системного критичного 

аналізу літератури та ідей, подальшого їх синтезу й ви-

бору найбільш адекватних з позицій логіки теоретич-

них концептів.  Наукова новизна. Запропоновано осу-

часнену інформаційну модель пізнавальної роботи іс-

торика як комунікаційного процесу та визначене місце 

в ньому цифрових джерел. Тип статті. Теоретико-

аналітична. 

 

Ключові слова: інформація; комунікація; архів циф-

рових документів; бібліотека цифрових ресурсів; ін-

формаційна система; двійковий знак; цифрові техно-

логії. 

 

Надійшла до редколегії 11.06.2019 

Прорецензована 19.07.2019 

Рекомендована до друку 29.07.2019

 

 

  

 
* Статтю підготовлено відповідно до завдань держ-
бюджетної теми 0119U100450 «Духовна культура 
та суспільне життя в історичній пам’яті Наддніпря-
нської України (XVI – початок XXI ст.)». 

 
 
 
© Святець Ю. А., 2019 



 

 

 

48 

 

Universum Historiae et Archeologiae 
The Universe of History and Archeology 

Універсум історії та археології 
Универсум истории и археологии 

ISSN 2664-9950 (Print) 
2019. Vol. 2(27). Issue 1, pp. 47–68 

doi 10.15421/26190105 
http://www.uha.dp.ua 

 
 

 

УДК 004.9:930.2(0.034) 
 

Цифровые источники 

в исследовательских практиках 

историков: теоретико- 

методологический аспект* 
 

Ю. А. Святец 
Доктор исторических наук, профессор 

ORCID: 0000-0001-6916-3033 

Researcher ID: C-7714-2016 

yurysvyatets@gmail.com 
 

Днипровский национальный университет имени 

Олеся Гончара, 

проспект Гагарина, 72, г. Днипро, 

Украина, 49010 
 

Анотация. Цель исследования – определить сущность 

и место цифровых источников в системе информаци-

онного обеспечения исследовательских практик исто-

рика. Методы: анализ и синтез; системный подход; 

компаративный; генетический; логико-лингвистиче-

ский. Основные результаты, краткие выводы. В 

научной, юридической и нормативной литературе бы-

тует термин «электронный документ», дефиниция ко-

торого привязана к компьютерному происхождению. 

В статье рассмотрены правомерность употребления 

такого термина в исследовательских практиках исто-

риков. Показано, что адекватным является термин 

«цифровое источник», учитывая определение понятия 

«исторический источник», в основу которого положен 

способ кодирования информации, а не средства ее хра-

нения. Раскрыты положительные и отрицательные 

свойства цифровых источников; уровни информации 

в них, важные для историков; атрибуты цифровых до-

кументов. Проанализированы подходы к дефиниции 

«исторический источник». Предложена информаци-

онная модель познавательной деятельности историка 

как коммуникационного процесса. В ходе исследова-

ния сопоставлены понятия «цифровой документ» и 

«электронный документ», «цифровой ресурс» и «элек-

тронный ресурс», «электронный архив» и «цифровой 

архив», «электронная библиотека» и «цифровая биб-

лиотека». Автор обосновал, что корректными назва-

ниями компьютеризированных информационных си-

стем гуманитарного профиля являются не понятия 

«электронный архив» и «электронная библиотека», а 

понятия «архив цифровых документов» и «библиотека 

цифровых ресурсов». Практическое значение. Уточ-

нение терминологии, предложенное в статье, обеспе-

чит должное понимание и корректное применение ее 

в исследовательских практиках историков и других 

гуманитариев. Оригинальность. Исследование осу-

ществлено на основе системного критического ана-

лиза литературы и идей, дальнейшего их синтеза и вы-

бора наиболее адекватных с точки зрения логики тео-

ретических концептов. Научная новизна. Предложено 

современную информационную модель познаватель-

ной деятельности историка как коммуникационного 

процесса и определенное место в нем цифровых ис-

точников. Тип статьи. Теоретико-аналитическая. 

 

Ключевые слова: информация; коммуникация; архив 

цифровых документов; библиотека цифровых ресур-

сов; информационная система; двоичный знак; цифро-

вые технологии. 
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Abstract. The purpose of the research is to determine the 

essence and role of digital sources in the system of infor-

mation support for historianʼs research practices. Methods: 

analysis and synthesis; system approach; comparative; ge-

netic; logical-linguistic. Main results, concise conclu-

sions. In the scientific, legal and regulatory literature there 

is the term "electronic document", the definition of which 

is tied to computer origin. The article discusses the legiti-

macy of the use of such a term in the research practices of 

historians. It is shown that the term “digital source” is ad-

equate, taking into account the definition of the concept 

“historical source”, which is based on the method of en-

coding information, and not on the means of its storage. 

The article discusses the positive and negative properties 

of digital sources; levels of information in them that are 

important to historians; attributes of digital documents. 

Analyzed approaches to the definition of “historical 

source”. The author proposed an information model of the 

historianʼs cognitive activity as a communication process. 

During the study, the concepts of “digital document” and 

“electronic document”, “digital resource” and “electronic 

resource”, “electronic archive” and “digital archive”, 

“electronic library” and “digital library” are compared. 

The author substantiated that the correct names of comput-

erized information systems of a humanitarian profile are 

not the concepts of “electronic archive” and “electronic li-

brary”, but the concepts of “archive of digital documents” 

and “library of digital resources”. Practical value. Refin-

ing the terminology will ensure proper understanding and 

its correct application in the research practices of histori-

ans and other humanities scholars. Originality. The study 

was carried out on the basis of a systematic critical analy-

sis of literature and ideas, their further synthesis and the 

selection of the most appropriate theoretical concepts from 

the standpoint of logic. Scientific novelty. The article pro-

poses a modern information model of historianʼs cognitive 

activity as a communication process. The author indicated 

the place of digital sources in the historianʼs intelligence 

communications. Type of article. Theoretical analytical. 
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Постановка проблеми. Соціум створює ін-

формацію як цілеспрямовано, так і опосередко-

вано. В кожному разі вона фіксується на носіях 

як наслідок діяльності людей. Усвідомлене ство-

рення носіїв інформації породжує документи. 

Опосередковано інформацію фіксують і містять 

різноманітні обʼєкти живої й неживої природи, а 

також штучного, інтелектуального та поведінко-

вого походження. Обʼєкти штучного походження 

зазвичай є результатом фізичної праці людей: 

споруди, арт-обʼєкти, ландшафтні трансформації, 

знаряддя праці, одяг, меблі та ін. Інтелектуальні 

носії реалізовані як у матеріальній (книги, мапи, 

картини, фото, відео та ін.), так і в ідеальній 

(знання, ідеї, погляди, ставлення) формах. Пове-

дінкові носії повʼязані зі способом діяльності та 

порядком життя людей. Це певні традиції та реа-

кції, обряди, забобони, табу, способи дій, танці, 

пісні, мелодії, мова, конфесії та релігійність, спо-

сіб харчування та приготування їжі, суспільні та 

родинні стосунки, тобто так звані архетипні стру-

ктури.  

Людина – творець і споживач соціальної ін-

формації. Інформація потрібна для згуртування 

людей за етнічною, конфесійною, духовною, про-

фесійною, соціальною, партійною та ін. озна-

ками. Воднораз інформація є й засіб самовира-

ження особистості через висловлювання власних 

ідей, поглядів, ментальних конструкцій, словот-

ворення, особистих відкриттів, виготовлення уні-

кальних речей та ін.  

Як зазначила А. Ковальова, «історична інфо-

рмація фіксується на різноманітних носіях, у 

тому числі засобами електронної техніки – в та-

кому разі може йтися про історичні джерела у ци-

фровому форматі» (Ковальова, А., 2009). Доба 

цифрових технологій сформувала підґрунтя для 

появи й використання документів, що мають 

принципово нову матеріальну та знакову основу 

– двійковий знак (біт). Матеріальна основа таких 

документів – це фізичні властивості речовин, що 

забезпечують фіксацію бінарних станів у магніт-

ному, електричному, електромагнітному чи світ-

ловому полі (заряди електронів, наявність чи від-

сутність електричного струму або потоку фотонів 

світла, намагніченість поверхні та ін.). Альтерна-

тивність фізичного середовища та способів тво-

рення документів на основі бітового коду поро-

джує множинність інтерпретацій сутності, місця 

й функцій цифрових джерел в історичних дослі-

дженнях. 

Мета статті – визначити сутність та місце 

цифрових джерел у системі інформаційного за-

безпечення дослідницьких практик історика. За-

для досягнення такої мети запропоновано інфор-

маційно-комунікаційну модель терміна «істори-

чне джерело», подано основні характеристики 

цифрових джерел, проаналізовано питання дефі-

ніцій «електронні» та «цифрові» у застосуванні 

до понять «джерела», «документи», «ресурси», 

«архіви», «бібліотеки». 

Історіографія. Обговорення проблеми циф-

рових/електронних джерел в історичних дослі-

дженнях та історичному джерелознавстві в укра-

їнській історіографії все ще залишається певною 

мірою табуйованим. Ця тема набула більшої 

уваги в науковому середовищі дотичних галузей 

знань, а саме – документознавців, архівістів, біб-

ліографів, музеєзнавців. Дискусія на цю тему пе-

ребуває здебільшого в секторі історичного доку-

ментознавства. Значення сучасних інформацій-

них технологій в соціокультурних процесах 

(у т.ч. й у сфері документотворення й документо-

обігу) розглянуто у статтях С. В. Горової (Го-

рова, С. В., 2018) та О. Я. Гараніна (Гара-

нін, О. Я., 2013). Роль документів у сучасному ін-

формаційно-комунікаційному просторі вивчають 

В. В. Бездрабко (Бездрабко, В. В., 2017), Н. І. Бі-

лан (Білан, Н. І., 2015; Білан, Н. І., 2015а), 

І. М. Вінічук (Вінічук, І. М., 2012), В. Доброволь-

ська (Добровольська, В., 2014), О. М. Тур 

(Тур, О. М., 2017), О. В. Пастушенко (Пастуше-

нко, О. В., 2016), С. С. Яценко (Яценко, С. С., 

2017). Обговорення змісту понять інтернет-ресу-

рсів та електронних документів стало предметом 

аналізу К. М. Василенко (Василенко, К. М., 2015; 

Василенко, К. М., 2015а), Ю. С. Ковтанюка (Ков-

танюк, Ю. С., 2013), О. Г. Пелехатої (Пелехата, 

О. Г., 2012), С. В. Харченко (Харченко, С. В., 

2013), Т. Г. Кручініної та Ю. Г. Чернятинської 

(Кручініна, Т. Г., Чернятинська, Ю. Г., 2015), 

Я. В. Кирилишен та А. В. Остапенко (Кирили-

шен, Я. В. та Остапенко, А. В., 2013), 

Ю. Ю. Юмашевої (Юмашева, Ю. Ю., 2018а; 

Юмашева, Ю. Ю., 2018b; Юмашева, Ю. Ю., 

2018c). Окрема дискусія сформувалася щодо 

співвідношення дефініцій «електронні докуме-

нти» та «електронні ресурси», в якій взяли участь 

І. Антоненко та О. Баркова (Антоненко, І. та Бар-

кова, О., 2004), Л. Дубровіна та Г. Ковальчук 

(Дубровіна, Л. та Ковальчук, Г., 2016), Н. Калібе-

рда, О. Ясінська, О. Півнюк (Каліберда, Н., Ясін-

ська, О. та Півнюк, О., 2016), С. Клочок (Клочок, 

С., 2015), К. Лобузіна та Л. Коновал (Лобузіна, К. 

та Коновал, Л., 2018; Коновал, Л., 2017), Н. Е. Ку-

нанець та Г. І. Липак (Кунанець, Н. Е. та Липак, 

Г. І., 2016), Н. Стронська (Стронська, Н. Т., 2017; 

Стронська, Н., 2015), Л. П. Халецька (Хале-

цька, Л. П., 2015; Халецька, Л. П., 2017). Аспекти 

цифровізації або дигіталізації документів у су-

часному інформаційно-комунікаційному суспіль-

стві розкривають А. О. Алєксєєнко, М. А. Бали-
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шев (Алєксєєнко, А. О. та Балишев, М. А., 2018), 

І. В. Чорна (Чорна, І. В., 2014), Т. Я. Купрунець 

(Купрунець, Т. Я.), А. В. Майстренко, Р. В. Рома-

новський (Майстренко, А. А. та Романовсь-

кий, Р. В., 2018), О. М. Рибачок (Рибачок, О. М., 

2016), Л. П. Халецька (Халецька, Л. П., 2015; Ха-

лецька, Л. П., 2017), Ю. Ю. Юмашева (Юмашева, 

Ю. Ю., 2017; Юмашева, Ю. Ю., 2017а). Питання 

нормативної бази та права інтелектуальної влас-

ності на цифрові документи та ресурси в системі 

електронного документообігу розкривають 

О. В. Денисенко (Денисенко, О. В., 2016), 

А. А. Майстренко (Майстренко, А. А., 2016), 

С. В. Радченко (Радченко, С. В., 2013). Теорети-

чні та прикладні аспекти формування та діяльно-

сті цифрових/електронних архівів у сучасному 

інформаційно-комунікаційному суспільстві 

стали предметом аналізу Ю. С. Ковтанюка (Ков-

танюк, Ю. С., 2013), Н. Левченко (Левченко, Н., 

2018), К. В. Романової (Романова, К. В., 2016), 

Л. Я. Філіппової (Філіппова, Л. Я., 2018), 

Ю. Г. Чернятинської (Чернятинська, Ю. Г., 2018). 

Активно відбувається процес створення різнома-

нітних електронних бібліотек. Наукове обґрунту-

вання організаційних засад таких інформаційно-

комунікаційних систем, що нагромаджують та 

надають доступ до цифрових документів і ресур-

сів, пропонують у своїх публікаціях Н. Т. Строн-

ська (Стронська, Н. Т., 2017), О. Клименко та 

Ю. Калініна-Симончук (Клименко, О. та Калі-

ніна-Симончук, Ю., 2018), В. О. Копанєва (Копа-

нєва, В. О., 2016), Л. Костенко, Т. Симоненко та 

О. Жабін (Костенко, Л., Симоненко, Т. та Жа-

бін, О. 2018), Н. Кунанець та А. Ржеуський (Ку-

нанець, Н. та Ржеуський, А., 2014), К. Лобузіна 

(Лобузіна, К., 2015) та Л. Коновал (Лобузіна, К. 

та Коновал, Л., 2015; Лобузіна, К. та Коновал, Л., 

2018). Запровадження різноманітних сучасних ін-

формаційно-комунікаційних систем (Web 2.0, 

хмарні технології) в діяльності бібліотек розк-

рито в працях К. Лобузіної (Лобузіна, К., 2015), 

Я. В. Кирилишена та А. В. Остапенко (Кирили-

шен, Я. В. та Остапенко, А. В., 2013), Є. Кулик 

(Кулик, Є., 2015) і  С. Назаровця (Назаровець, С. 

та Кулик, Є., 2017). Прикладні аспекти проекту-

вання та практичного використання різного роду 

цифрових документів та ресурсів на етапах їх 

життєвого циклу обговорюють Г. В. Гордієнко 

(Гордієнко, Г. В., 2014), Д. Ю. Гук (Гук, Д. Ю., 

2018), Т. О. Ємельянова (Ємельянова, Т. О., 

2017), Ю. І. Забенько та Ю. С. Ковтанюк (Забе-

нько, Ю. І. та Ковтанюк, Ю. С., 2013; Забе-

нько, Ю. І. та Ковтанюк, Ю. С., 2013а), 

Л. В. Климчук (Климчук, Л. В., 2013), Г. В. Папа-

кін та К. С. Піхотенко (Папакін, Г. В. та Піхоте-

нко, К. С., 2013), О. А. Саприкін (Саприкін, О. А., 

2014), Ю. Ю. Юмашева (Юмашева, Ю. Ю., 2018; 

Юмашева, Ю. Ю., 2019; Юмашева, Ю. Ю., 2019а). 

Виклад основного  матеріалу. На відміну 

від традиційних історичних джерел для зручної 

роботи з документами на основі двійкової знако-

вої системи зазвичай потрібні сучасні технічні та 

програмні засоби їх відтворення у спосіб, при-

йнятний для людини. Додаткові підтримувальні 

системи доступу до змісту таких документів ма-

ють як позитивні, так і негативні властивості по-

рівняно з можливостями роботи з документами 

на людино-орієнтованих носіях зі знаками, що 

можна сприймати безпосередньо органами зору 

та чуття. 

До позитивних властивостей цифрових дже-

рел (далі – ЦД) належать: 

– універсальність двійкового коду для фікса-

ції інформації довільного способу фіксації  та ві-

дображення (буквенно-числовий, піктографіч-

ний, картографічний, фото- та відеографічний, 

аудіальний, голографічний, віртуальний); 

– компактність і надійність зберігання й лег-

кість тиражування інформації як на носіях, так і в 

телекомунікаційних системах; 

– миттєвий масовий доступ до релевантної 

інформації за допомогою засобів телекомуніка-

цій; 

– посилена надійність захисту інформації від 

несанкціонованого доступу; 

– одночасна участь у створенні документів 

спільноти людей; 

– можливість мобільного/динамічного допо-

внення, корегування чи інтеграції документа в ін-

формаційній системі; 

– зручність автоматизованого аналізу та ма-

ніпуляцій з даними (перетворення з однієї сис-

теми подання в іншу, селекція за умовами, консо-

лідація, реплікація, реорганізація тощо); 

– захищеність авторського права на створю-

вані цифрові документи завдяки технологіям он-

лайн зіставлення змісту; 

– порівняно мала вартість зберігання й відт-

ворення інформації. 

Негативні властивості спричинені природою 

цифрових джерел: 

– необхідне посередництво допоміжних тех-

нічних і програмових засобів задля сприйняття 

інформації; 

– легкість створення й поширення псевдодо-

кументів зі сфальшованими даними, сумнівною 

достовірністю інформації; 

– подеколи незручний лінійний інтерфейс 

роботи з документами (як у разі роботи з багато-

сторінковим документом у лінійному форматі 

pdf, коли для знайдення певного місця в тексті до-

водиться довго гортати сторінки); 
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– множинність ідентифікаторів файлів з до-

кументом одного й того самого семантичного на-

повнення; 

– неадекватна якість оцифрованого докуме-

нта, спричинена субʼєктивним розумінням автора 

залежно від цілей репрезентації (наприклад, об-

тинання зображення оригіналу, неналежна роз-

дільна здатність, контраст чи яскравість і т. ін.); 

– обʼєктивна відмінність оригінального та 

оцифрованого документів унаслідок обмежень 

останнього відображати всі властивості оригі-

налу (наприклад, кольори можуть бути не відпо-

відні через специфіку програмно-технічних філь-

трів, неможливість відтворити текстуру матеріа-

льної основи документа, обмеження у відтво-

ренні філіграней та ін.); 

– значні трудовитрати у разі ручного вигото-

влення документів, що потребують інтелектуаль-

ної структуризації шляхом спеціальної розмітки. 

Всі цифрові ресурси з історії можна розподі-

лити щонайменше на 3 категорії: 

– оцифровані копії документів, раніше ство-

рених на людино-орієнтованих носіях; 

– власне цифрові інформаційні ресурси, що з 

самого початку мали такий спосіб кодування; 

– комплексні інформаційні системи, сформо-

вані на основі різних людино-орієнтованих та 

електронних носіїв, з відповідним програмно-

апаратним забезпеченням інформаційного дос-

тупу остаточних користувачів. 

Для історика у цифровому документі важ-

ливі такі рівні інформації: 

– інформація документа (семантика повідом-

лення); 

– контекст, тобто місце документа в суспіль-

стві (походження і призначення, мета створення, 

функції документа, режим доступу, правові сто-

сунки і т. ін.); 

– інформація про документ, або метадані (ав-

торство, матеріальна основа, спосіб фіксації, спо-

сіб кодування, час і дата створення та/або онов-

лення, версія копії, формат та розмір файлу,  мі-

сце зберігання); 

– інформація на документі. 

Інформація цифрового документа може 

бути репрезентована текстом, числовими да-

ними, графікою, відео та/або аудіо, сформова-

ними на основі двійкового коду. Документ ство-

рюється власне заради певної інформації, яку не-

обхідно передавати в просторово-часовому кон-

тинуумі. Воднораз ЦД містить інформацію як ін-

телектуальний продукт креативної діяльності 

субʼєктів суспільства. Але в цьому й слабке місце 

ЦД, бо свобода творчості не запобігає дезінфор-

мації та фальсифікації даних. Враховуючи полі-

семічну природу знаків, якими автори 

послуговуються при творенні документів, реци-

пієнти контенту зовсім не обовʼязково сприймуть 

його саме так, як те задумував автор. Якщо ж ЦД 

формують як варіант оригіналу на традиційному 

носії, то втрати частини початкової інформації 

неминучі. Тобто цифровий не тотожний оригіна-

льному документу або джерелу інформації. Коли 

ж ЦД з самого початку створюють як оригіналь-

ний, то важливим є завдання забезпечення досто-

вірності наявної в ньому інформації. Якоюсь мі-

рою його вирішує автоматизована реєстрація да-

них за найменшого втручання людини. Напри-

клад, фіксація координат історичної памʼятки на 

цифровій мапі GPS-засобами. Але навіть у та-

кому разі точність (а відтак і достовірність) ре-

зультату оцифрування просторового обʼєкта в си-

стемі географічних координат залежить від калі-

брування приладів.    

Авторство ЦД зазвичай відоме, оскільки 

цей параметр компʼютерна система автоматично 

прописує у метаданих файлу. Автор може бути 

позначений справжнім імʼям, логіном (від англ. 

log in – зареєструватися),  нікнеймом (від англ. 

nickname – псевдо, прізвисько), реєстраційним 

ідентифікатором компʼютера або ІР-адресою (від 

англ. Internet Protocol – протокол Інтернету) в ме-

режі.  

Походження ЦД означає спосіб (ручне вве-

дення з клавіатури, оцифрування дигитайзером, 

сканування, оптичне розпізнавання, перекоду-

вання, автоматична реєстрація, інтеграція) або 

обставини (оригінальність або цифрова копія) 

його створення. 

Призначення ЦД передбачає адресат або ці-

льову аудиторію для задоволення інформаційних 

потреб – компʼютерні системи або люди; профе-

сійні групи; жанри; вікові категорії й т. ін. Зале-

жно від інформаційних потреб ЦД можна розпо-

ділити на такі категорії, як інформаційні, на-

вчально-пізнавальні, контрольно-керівні, пропа-

гандистсько-агітаціні, рекламні, реєстраційні, со-

ціально-комунікативні, розважальні та ін. 

Мета створення дає уявлення про причини 

появи ЦД, структуру та обставини його скла-

дання або генерування. Функції ЦД повʼязані з 

метою його створення. Як система, ЦД інтегрова-

ний до світу комунікацій, тому його функції від-

повідають комунікаційній системі відповідного 

часу. Можна назвати такі функції ЦД: інформа-

ційні, облікові, юридичні, підтверджувальні, ста-

тистичні, засобів ідентифікації, доступу та/або 

платежу, історичного джерела та ін. Інформа-

ційна функція полягає у фіксації, зберіганні та пе-

редаванні тієї інформації, заради якої створений 

документ. Облікова функція означає фіксацію 

(реєстрацію) даних про певні обʼєкти або 
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субʼєкти обліку. Статистична функція забезпе-

чує кількісне оцінювання документів в часі й про-

сторі. Юридична функція  передбачає забезпе-

чення прав і свобод власника документа відпо-

відно до чинного законодавства. Підтверджува-

льна функція відображає фактичність певних по-

дій в житті власника документа. Наприклад, еле-

ктронний квиток, придбаний під час проїзду в мі-

ському електротранспорті, з одного боку виконує 

юридичну функцію, надаючи право проїзду кон-

кретному пасажиру в певному рейсі в зазначений 

час, а, з іншого – править за підтвердження пере-

бування цієї особи в точний момент у відповід-

ному місці. Функція ідентифікації забезпечує 

власникові ЦД однозначну ідентифікацію його 

особи. Функція засобу доступу передбачає мож-

ливість для власника ЦД користуватися певними 

послугами чи ресурсами завдяки наявності уніка-

льних логіну та пароля, що містяться в цьому до-

кументі. Функція засобу платежу означає, що 

власник документа може здійснювати розраху-

нки за послуги чи товари, при чому не обовʼяз-

ково грошима. У комунікаційних системах існу-

ють різні віртуальні форми розрахунків: балами, 

бонусами, послугами, банерами, інформацією 

тощо. Функція історичного джерела виникає з 

часом, зазвичай після вичерпання терміну дії ЦД 

за основними функціями й за умови, що він пот-

рапив до когнітивного поля історика. 

Режим доступу до ЦД передбачає можливі 

варіанти його отримання й використання реципі-

єнтом: вільний (без обмежень), тимчасовий 

(строковий), умовний (за певних умов, напри-

клад, на платній основі), вибірковий (доступ до 

окремих частин документа), корпоративний (ві-

льний доступ лише для зареєстрованих членів ко-

рпорації). Вільний доступ означає, що будь-який 

користувач у будь-який час у довільній точці про-

стору може отримати ЦД. Тимчасовий доступ 

стосується здебільшого тих ЦД, які мають опера-

тивний характер та актуальні до певного часу. 

Наприклад, форма заявки на участь у конференції 

чи іншому заході дійсна до конкретної дати, що 

передує даті самого заходу. Корпоративний дос-

туп забезпечує роботу з ЦД співробітників пев-

ної організації чи установи, учасників товарис-

тва, професійного обʼєднання, передплатників 

наукового журналу, користувачів програмного 

продукту, глядачів фільму і т. ін. Зазвичай задля 

отримання доступу до корпоративних ЦД потрі-

бно здійснити процедуру реєстрації за певною ан-

кетною формою. Обмежений доступ означає, що 

ЦД може бути отриманий з певними обмежен-

нями конфіденційності, віку, таємності. Вибірко-

вий доступ передбачає можливість отримання 

лише тієї частини документа, що відповідає 

інформаційному запиту користувача. Наприклад, 

сервіс GoogleBooks дає можливість проглянути 

релевантні видання лише фрагментарно відпо-

відно до заданих пошукових дескрипторів (клю-

чових слів). Умовний доступ – це можливість 

отримання ЦД за виконання певних умов, напри-

клад, підтвердження дотримання правил етики, 

доброякісної практики, професійної приналежно-

сті, вікової відповідності, психічної прийнятності 

та ін. Умовний доступ може полягати й у можли-

вості роботи лише із вторинною інформацією за-

мість первинного ЦД. Це подеколи доцільно за 

умови, що первинна інформація  ЦД вельми 

обʼємна або в разі її реєстрації та індексування в 

інформаційно-пошуковій системі. Доступ на пла-

тній основі є формою придбання прав на корис-

тування ЦД та відшкодування матеріальних ви-

трат його власника на створення або придбання 

прав на зберігання, обслуговування та супрово-

дження документа. 

Режим поширення передбачає можливе об-

меження прав користувача на оприлюднення ін-

формації, яку почерпнуто з ЦД (вільне чи част-

кове поширення або заборона розголошення). Ре-

жими поширення ЦД мають важливе комунікати-

вне значення. Історик може вільно використову-

вати наданий йому ЦД, частково оприлюднювати 

або ж ніяк не відтворювати у своїх працях. Умови 

поширення визначають етичні норми, чинне ав-

торське право або умови конфіденційності. 

Авторське право є невідʼємним компонен-

том довільного ЦД як обʼєкта інтелектуальної 

власності. Штучне походження ЦД обумовлює 

існування в нього автора, який є відповідальний 

за зміст документа.  

Інформація про ЦД відображає його призна-

чення та обставини його створення й оновлення. 

Її можна знайти у властивостях файлу або в су-

провідному (вторинному) документі. 

Інформація на ЦД зазвичай зʼявляється у 

процесі роботи з ним користувача, який може 

вносити власну інформацію до документа. Це мо-

жуть бути певні доповнення, виправлення, коме-

нтарі й т. ін. Наприклад, користувач може додати 

до відео субтитри або озвучування  рідною мо-

вою. На цифрову мапу історик може нанести 

обʼєкти власного дослідження з відповідною се-

мантичною інформацією. У текст документа істо-

рик може внести додаткову структурну або зміс-

тову розмітку стандартними тегами. 

Дискусія. Доцільно обговорити основні по-

няття, що відображають сучасний інформаційний 

світ історика. Насамперед ідеться про термін «іс-

торичне джерело». Спочатку поглянемо на наявні 

визначення в довідковій, навчальній та науковій 

літературі. В Енциклопедії історії України, 
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підготованій Інститутом історії України НАН Ук-

раїни, читаємо таке визначення: «Джерела істо-

ричні – різноманітні істор. памʼятки, що стали 

предметом дослідження тих чи ін. істор. дисцип-

лін» (Дмитрієнко, М. Ф., 2004), а історичні 

памʼятки визначені як «будинки, споруди, 

памʼятні місця і предмети, повʼязані з важливими 

істор. етапами та подіями в житті народу, розви-

тком сусп-ва і д-ви, національно-визвол. та соці-

альними рухами, а також із розвитком науки, вир-

ва і техніки, к-ри й побуту народу, із життям ви-

датних держ., політ., громад. діячів, нар. героїв, 

діячів науки, літератури і мист-ва» (Кот, С. І., 

2011). Як бачимо поняття «історичні джерела» 

академічне видання визначає через менш конкре-

тизоване поняття «історичні памʼятки». При 

цьому не йдеться про жодні комунікаційні про-

цеси, атрибутом і результатом котрих є інформа-

ція, на основі якої й можливе яке-небудь дослі-

дження.  

Олена Ковальчук запропонувала оригіна-

льне тлумачення поняття: «Історичне джерело – 

це певна якість артефактів минулого (старожит-

ностей)» (Ковальчук, О., 2008, с. 180). У цьому 

визначенні йдеться, по-перше, про обовʼязково 

штучне походження носіїв інформації (артефа-

кти), а по-друге, лише про певну властивість (як-

ість) таких артефактів давати певну інформацію. 

Тобто, на думку О. Ковальчук, певний обʼєкт 

штучного походження лише тоді може бути істо-

ричним джерелом, коли він має таку якість. При 

цьому поза увагою залишаються, наприклад, 

обʼєкти природного походження (геологічні, зоо-

логічні, ботанічні, географічні та ін.), або мента-

льні чи поведінкові (бо вони не є артефактами).  

Професор С. А. Макарчук зазначав, що «до 

історичних джерел належить все створене в ми-

нулому в процесі людської діяльності» (Макар-

чук, С., 1999, с. 6), «вони ніби знаходяться між 

тими, хто вивчає історичне минуле, та самим іс-

торичним минулим» (Макарчук, С., 1999, с. 6). В 

одному з підручників з історії України подано 

таке тлумачення: «Історичне джерело – обʼєкт, 

який існує на час дослідження і містить інформа-

цію про факти минулого, що мають пізнавально-

історичне значення. Історичними джерелами вва-

жається все, що було створено людським суспіль-

ством і дійшло до нас у вигляді предметів матері-

альної культури, памʼятників писемності, світо-

гляду, моралі, звичаїв, мови» (Кормич, Л. І., Ба-

гацький, В. В., 2006).  З цим визначенням перегу-

кується уявлення О. М. Богдашиної про історичні 

джерела як результати людської діяльності, що 

містять у собі (як правило, безпосередню) істори-

чну інформацію, тобто такі, що постають як носії 

інформації про історичні події та явища; водно-

раз самі є памʼятки матеріальної та духовної ку-

льтури, в якій вони були створені (Богда-

шина, Е. Н., 2012).  

У довіднику «Джерелознавство історії Укра-

їни» і згодом у підручнику «Історичне джерелоз-

навство» наведене визначення М. Я. Варшавчика: 

«Історичне джерело – це носій історичної інфор-

мації, що виник як продукт розвитку природи і 

людини й відбиває той чи інший бік людської ді-

яльності» (Калакура, Я. С., Войцехівська, І. Н., 

Корольов, Б. І., Павленко, С. Ф. та Паліє-

нко, Н. Г., 2002). У виданому курсі лекцій «Дже-

релознавство історії України» В. І. Воронов не 

запропонував власного варіанту дефініції істори-

чного джерела, але зауважив, що сприйняте в су-

часному вітчизняному джерелознавстві визна-

чення враховує останні новації в сфері теорії ін-

формації й подає історичні джерела як носії інфо-

рмації (Воронов, В. І., 2003). У навчальному по-

сібнику «Історичне джерелознавство та україн-

ська археографія» І. С. Міронова розкриває ево-

люцію підходів до розуміння терміна «історичне 

джерело». Підсумовуючи ретроспективний екс-

курс авторка вказує на сучасні три підходи до цієї 

дефініції: культурологічний, розширювальний та 

інформаційний (Міронова, І. С., 2017, с. 37–38). 

Проте І. С. Міронова не пропонує власного варі-

анту визначення, зазначивши, що «ключове по-

няття джерелознавства трактувалося вченими 

відповідно до їх поглядів в області методології» 

(Міронова, І. С., 2017, с. 38). Але в доданому тер-

мінологічному словнику авторка подала варіант 

визначення авторства М. Я. Варшавчика (Міро-

нова, І. С., 2017, с. 37, 189).  Тобто наведені варі-

анти визначень формують замкнену модель пі-

знавальної роботи історика (рис. 1). Історичне 

джерело постає як історичний феномен й істори-

чний факт, який у силу цього містить у собі ту ін-

формацію, яку історик потенційно може з нього, 

як носія, почерпнути. За такого підходу парадокс 

полягає в тому, що носій інформації визнають іс-

торичним джерелом ще до того, як історик його 

використав. Але в такому разі комунікація ще не 

відбулася, бо реципієнт (історик) інформацію 

поки не отримав.
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Рис. 1. Замкнена інформаційна модель пізнавальної роботи історика 

 
Поняття «джерело» й «носій» семантично не 

тотожні. Історики вказують на носії інформації, 

оминаючи при цьому той факт, що носії не мо-

жуть існувати поза соціальною комунікацією. А 

власне інформація «матеріалізується» в резуль-

таті завершеної комунікації, тобто в момент 

сприйняття її істориком. Наприклад  Г. М. Шве-

цова-Водка зазначала «Лише умовно можна ска-

зати, що в документі, як і в будь-якому історич-

ному джерелі, «зберігається» інформація, оскі-

льки вона стає інформацією лише за умови її спо-

живання» (Швецова-Водка, Г. М., 2001). І саме іс-

торик своєю увагою надає інформації статус істо-

ричної. Як зазначив О. І. Євстратьєв, задля того, 

щоб певний предмет сучасності як слід минулого 

почав випромінювати світло знань про своє похо-

дження й колишнє оточення, його необхідно 

перевести в особливий стан, на що здатен лише 

історик (Евстратьев, О. И., 2016, с. 117).  

Компʼютерно-комунікаційна революція змі-

нила статус терміна. «Історичне джерело» перес-

тає бути початком комунікаційного ланцюга як 

комунікант, а перетворюється на комунікат. Істо-

рик же в таких умовах перетворюється з реципіє-

нта на комунікатора (рис. 2). З позицій комуніка-

ційних технологій «історичне джерело» – це но-

сій інформації довільної природи, яку історик ви-

користовує при вивченні минулого, а джерелом 

інформації, зафіксованої на цьому носії, є про-

цеси, події, явища, а також постаті минулого. На 

мою думку, саме такий підхід дає відповідь на за-

питання, чому історик може вивчати минуле на 

основі інформаційних носіїв, які називають істо-

ричними джерелами.

   

 

 
 
Рис. 2. Інформаційна модель пізнавальної роботи історика як комунікаційного процесу 

 
 

Цифрові технології передбачають участь лю-

дини в процесі творення інформаційного носія, 

тому незалежно від статусу й природи «історич-

ного джерела» (в класичному розумінні) отриму-

ємо цифровий документ, який може виконувати й 

функцію історичного джерела. Документом 

зазвичай називають штучний носій із цілеспрямо-

вано зафіксованою соціальною інформацією від-

повідною знаковою системою спеціальними за-

собами чи інструментами. Тобто документ, на ві-

дміну від історичного джерела, завжди має шту-

чне походження, є обʼєктом мистецтва. 
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Цифрові документи правлять за основу інфо-

рмаційних ресурсів та інформаційних систем. 

Цифрові ресурси являють собою обʼєднання ци-

фрових документів та засобів їхнього створення, 

обробки та відтворення, наприклад, картографіч-

ної та семантичної інформації. Інакше кажучи ци-

фровий інформаційний ресурс є сукупністю циф-

рових документів у компʼютеризованій інформа-

ційній системі (КІС). КІС інтегрує організаційні, 

технічні, програмні, математичні та інформаційні 

засоби для забезпечення інформаційних потреб 

користувачів. Щоправда, в сучасному правовому 

полі України вживають терміни «електронний 

документ», «електронний ресурс» (Про елект-

ронні документи та електронний документообіг, 

2003; Про електронну коммерцію, 2015; Про еле-

ктронні довірчі послуги, 2017). 

З цього приводу директор Українського нау-

ково-дослідного інституту архівної справи та до-

кументознавства О. Я. Гаранін зазначив, що «на-

скільки б не відрізнялись технології оцифрування 

документів, нині результатом майже всіх таких 

технологій є компʼютерний файл, що містить пе-

вний цифровий (двійковий) код, у якому будь-яка 

аналогова інформація за результатом її оцифру-

вання перетворюється у цифрову» (Гара-

нін, О. Я., 2013, с. 87). Дослідник вказує також на 

усталену відмінність цифрового документа та до-

кумента в електронній формі, який створюють 

«за допомогою технічних засобів, наприклад, 

компʼютерної техніки» (Гаранін, О. Я., 2013, 

с. 88). При цьому зауважує, що аудіовізуальні до-

кументи, записані засобами цифрових фотоапа-

ратів чи відеокамер, вважають не електронними, 

а цифровими, бо створюються вони за технологі-

ями оцифрування через відповідну оптичну сис-

тему аналогової інформації про обʼєкти, що існу-

ють у реальності (Гаранін, О. Я., 2013, с. 88). Далі 

О. Я. Гаранін звертає увагу на існування елект-

ронно-цифрових документів, пояснюючи, що то є 

«документи в електронній формі, до яких дода-

ються (вставляються) цифрові документи» (Гара-

нін, О. Я., 2013, с. 88). Як бачимо, дослідник у на-

зві документа змішує фізичну (електронну) та ло-

гічну (цифрову) основи. Хоч в усіх трьох випад-

ках ідеться про єдиний принцип кодування інфо-

рмації, незалежно від способу її створення, – ци-

фровий. 

Назву «електронний документ» вважаю не 

адекватною за суттю попри її юридичне оформ-

лення в українському законодавстві. Прикметник 

«електронний» походить від іменника «елект-

рон» (від гр. ἢλεκτρον – бурштин; сплав золота і 

срібла) (Мельничук, О. С., гол. ред., 1985), яким 

позначають елементарну частинку речовини з 

найменшим негативним електричним зарядом 

(Бусел, В. Т., голов. ред., 2005). Річ у тім, що для 

фіксації інформації двійковим кодом застосову-

вали й застосовують не лише електронний спосіб. 

Електронними вони є за фізичним способом за-

безпечення одного з пари стійких станів часток. 

Наприклад, у флеш-памʼяті використовують за-

ряд затвору транзистора. Негативно заряджений 

затвор відповідає на логічному рівні одиниці, а 

стан затвору без заряду – нулю. Для зміни заряду 

затвору використовують електричний засіб. 

Але існують також оптичні носії, в яких код 

забезпечують фотони світла, наприклад, лазер 

(англ. Laser, від Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation – посилення світла за допо-

могою стимульованого випромінювання) (Мель-

ничук, О. С., голов. ред., 1989). Використовують 

і магнітні носії, де основну роль відіграє біполяр-

ність магнітного поля. У теперішній час уже не 

застосовують перфоровані носії даних (паперові 

стрічки або картки), на яких отвори відповідали 

логічним одиницям. Нині активно використову-

ють штрихові (англ. bar code) та QR (англ. Quick 

Response – швидкий відгук) коди, нанесені на па-

пір, плівку чи аналогічний твердий носій для зчи-

тування спеціальним оптичним засобом. В усіх 

варіантах незмінною залишається не фізична, а 

саме логічна основа для фіксації інформації – 

двійкові цифри (біт). Тому, на мою думку, корек-

тніше вживати саме термін «цифровий доку-

мент». Це тим більше важливо, що в різних тех-

нічних пристроях реалізовані відмінні принципи 

репрезентації двійкового коду – заряд, світло, 

струм, полюс, отвір, цятка, штрих та ін. Під час 

роботи компʼютерні системи залежно від завдань 

постійно перетворюють двійкові коди з одної фі-

зичної системи репрезентації в іншу (наприклад, 

електричну в оптичну і далі в магнітну). Корис-

тувачеві інформації важлива не технічна сторона 

маніпуляцій з даними, не фізичні властивості ма-

теріалів та принципи перекодування пристроїв, а 

змістовність повідомлення й також можливість 

надійної доставки та перетворення в зручний для 

сприйняття спосіб, які ці пристрої надають. Уні-

версальним засобом забезпечення цих потреб ко-

ристувача є саме універсальний двійковий код, а 

не властивості електронів. 

В сучасному інформаційно-комунікацій-

ному просторі вживають також терміни «елект-

ронний ресурс» та «електронна система». Визна-

чення електронного ресурсу (далі – ЕР) стало 

предметом розгляду стандартів в інформаційній 

сфері. Наприклад, А. Ковальова на основі міжна-

родної нормативної документації назвала такі 

ознаки електронного ресурсу: «подання інформа-

ції у цифровому вигляді; потреба у програмних і 

апаратних засобах для її сприйняття людиною; 
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необхідність телекомунікаційних засобів для 

отримання і розповсюдження інформації» (Кова-

льова, А., 2009, с. 202). У передмові до ISBD(ER) 

– International Standard Bibliographic Description 

(Electronic Recourses), опублікованому 1997 p., – 

зазначили І. Антоненко та О. Баркова, – «елект-

ронні ресурси визначають як такі, що склада-

ються з матеріалів, для використання яких необ-

хідне застосування компʼютера, у тому числі при-

строїв для зчитування (наприклад, CD-ROM), та 

периферійних пристроїв» (Антоненко, І., Бар-

кова, О., 2004, с. 12). ЕР можна використовувати 

як в інтерактивному, так і локальному доступі. 

Відповідно до названого стандарту розрізняють 

два типи ресурсів: дані (інформація у вигляді 

цифр, літер, графіки, образів і звуків або їх ком-

бінації) та програми (команди або підпрограми – 

routines) для виконання певних завдань, включа-

ючи обробку даних). ЕР можуть бути й комбіно-

ваними, тобто включати електронні дані та про-

грами (наприклад, он-лайнові сервіси, інтеракти-

вні мультимедіа). Окрім того, І. Антоненко та 

О. Баркова зауважили, що стандартне визначення 

залишило поза увагою електронні ресурси, для 

використання яких не обовʼязково потрібен 

компʼютер, наприклад, компакт-диски з аудіо- та 

відеоінформацією, яку можна відтворювати за 

допомогою аудіо- чи відеопрогравача (Антоне-

нко, І., Баркова, О., 2004, с. 12). У «Декларації про 

міжнародні засади каталогізації» (Statement of 

International Cataloguing Principles), ухваленій 

2016 р., проголошено, що вона розширює сферу 

«Паризьких принципів» від 1961 р. з лише текс-

тових на всі види ресурсів, які описують у біблі-

отечних каталогах. Декларацією введено поняття 

«бібліографічний ресурс» (Galeffi, A. (chair), 

Bertolini, M. V., Bothmann, R. L., Escolano 

Rodriguez, E., and  McGarry, D., 2016, p. 4). У кон-

солідованому виданні «Міжнародного стандарт-

ного бібліографічного опису» версії 2011 р. по-

няття ресурсу стає узагальнювальним для будь-

яких видань (Standing Committee of the IFLA 

Cataloguing Section, 2011). Стандарт «встановлює 

вимоги для опису та ідентифікації опублікованих 

ресурсів, що можуть перебувати у бібліотечних 

фондах»  (Бахтурина, Т. А., Каспарова, Н. Н. и 

Шпанова, Н. В., 2014, с. 18). ISBD версії 2011 р. 

рекомендує розглядати електронні ресурси двох 

видів залежно від режиму доступу – прямого або 

віддаленого. В разі, коли ресурс зафіксований на 

фізичному носії (диск, касета, картридж, флеш-

карта та ін.), який можна вставити в компʼютер 

або периферійний пристрій, доступ називають 

прямим. В разі ж, коли фізичний носій безпосере-

дньо не можна зчитати на даному компʼютері, а 

доступ до ресурсу здійснюють за посередництва 

телекомунікаційних засобів, доступ називають 

віддаленим (Бахтурина, Т. А., Каспарова, Н. Н. и 

Шпанова, Н. В., 2014, с. 21).  

У Законі України «Про Національну про-

граму інформатизації» інформаційний ресурс ви-

значено як «сукупність документів у інформацій-

них системах (бібліотеках, архівах, банках даних 

тощо)» (Про Національну програму інформатиза-

ції, 1998). Це дало підстави О. Я. Гараніну ствер-

джувати: «один інформаційний ресурс в елект-

ронній формі (електронний інформаційний ре-

сурс), як окремий випадок, може бути визначе-

ний документом» (Гаранін, О. Я., 2013, с. 90).  На-

чальник відділу забезпечення збереженості та об-

ліку документів ЦДЕА України Ю. Г. Чернятин-

ська зазначає, що «будь-який електронний доку-

мент є документом в електронній формі, однак 

навпаки, таке ствердження не завжди справед-

ливе» і пропонує свій варіант визначення поняття 

документ в електронній формі – «це документ, 

інформація якого зафіксована на електронному 

(матеріальному) носії, який створюється, зберіга-

ється, передається і надається в користування 

лише в інформаційно-телекомунікаційній систе-

мі». (Чернятинська, Ю. Г., 2018, с. 92). Стосовно 

такого погляду варто висловити кілька заува-

жень. 

По-перше, будь-яка інформація, зафіксована 

в цифровій формі на матеріальному носії, що за 

фізичними можливостями може зберігати й відт-

ворювати двійковий код, є документом, що бере 

участь в інформаційно-телекомунікаційній сис-

темі. Кінофільм, записаний на оптичний диск і 

надісланий через звичайну поштову службу, так 

само відповідає дефініції, наведеній Ю. Г. Черня-

тинською. Поштова служба є інформаційно-теле-

комунікаційною системою, бо ж пересилає доку-

менти з інформацією на певну відстань, як і Інте-

рнет.  

По-друге, поняття електронний документ не 

відповідає сутності способу фіксації інформації в 

ньому. Не електрони відображають інформацію, 

а цифровий (двійковий) код. Саме цей код, а не 

електрони, забезпечує універсальність інформа-

ції й можливість її декодування як технічними за-

собами, так і вручну. Вже нині активно розробля-

ють й випробовують квантові компʼютери, що 

функціонують на засадах, відмінних від транзис-

торних (Bernstein, E., Vazirani, U., 1997; 

Moore, S. K., 15 Nov 2017; Hsu, J., 9 Jan 2018; Ску-

бин, В., 2018). У квантових компʼютерах викори-

стано засади квантової механіки (одиниця – ку-

біт, тобто квантовий біт), а не фізичних властиво-

стей електронів (одиниця – біт). Але основою для 

кодування інформації в обох випадках є двійко-

вий код. Змінюється лише спосіб його репрезен-
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тації в технічній системі (Прескилл, Дж., 2008; 

Прескилл, Дж., 2011). У квантових компʼютерах 

кубіти формують не електрони, а фотони. Якщо 

незабаром людство віднайде новий технічний за-

сіб фіксації інформації, то чи змінить це двійко-

вий код як елементарний універсальний спосіб її 

репрезентації? 

По-третє, на мою думку, насправді ніякої 

електронної форми не існує. Є документ, у якому 

інформація зафіксована за допомогою цифрового 

коду, тобто цифровий документ на машиночит-

ному носії. Інформацію з такого документа не 

обовʼязково відтворюють за допомогою компʼю-

тера, тобто технічного пристрою, що обробляє ін-

формацію специфічним процесором. Процесор у 

цьому разі не потрібен у принципі, бо його осно-

вне призначення – здійснення обчислень (елеме-

нтарних арифметичних та логічних операцій). Кі-

нофільм, записаний на оптичному диску можна 

відтворювати на екрані телевізора, приєднаного 

до відеоплеєра, а можна проглядати безпосеред-

ньо через телевізійний чи Інтернет-кабель або 

пристрої супутникового звʼязку як засоби відда-

леної ретрансляції. Від цього зміст інформації не 

змінюється. Це лише варіанти доставки інформа-

ції до споживача. Документ же при цьому не 

втрачає цифрового коду. Навпаки, саме завдяки 

цифровому (а не електронному) коду її вдається 

відтворити на різного роду пристроях.  

І, по-четверте, апеляція  до інформаційно-те-

лекомунікаційних систем, на мою думку, саме 

підтверджує слушність думки про адекватність 

терміна «цифровий документ/ресурс», а не «еле-

ктронний документ/ресурс». Для цього варто зве-

рнутися до технології інформаційних телекому-

нікацій, які автори-гуманітарії здебільшого розу-

міють доволі примітивно – щось на зразок «дро-

тика», яким передається інформація. Насправді ж 

сучасні системи телекомунікацій діють на основі 

базової еталонної моделі взаємодії відкритих си-

стем OSI (Open System Interconnection Basic 

Reference Model), розробленої 1978 р. Міжнарод-

ною організацією за стандартизації ISO (Interna-

tional Standard Organisation) та підтриманої Між-

народним союзом електрозвʼязку ITU (Internatio-

nal Telecommunication Union) (International Orga-

nization for Standardization, 1994; International 

Telecommunication Union, 1994). Ця модель являє 

собою семирівневу систему (фізичний, каналь-

ний, мережевий, транспортний, сеансовий, пред-

ставлення, прикладний рівні) взаємодії всіх учас-

ників телекомунікації – від користувача до техні-

чних пристроїв (Ільченко, М. Ю., Кравчук, С. О., 

2008). Тобто ця модель дозволяє дійти висновку, 

що інформація в телекомунікаційній системі – це 

не просто певний рух чи властивості електронів у 

технічній системі, а складна взаємодія фізичних, 

технічних, логічних, організаційних та ін. засобів 

ретрансляції даних, поданих двійковим кодом.  

Аналогічні, на мою думку, схоластичні тлу-

мачення можна прочитати й щодо електронного 

та цифрового архіву. Зокрема, завідувачка кафе-

дри інформаційно-документних систем Харківсь-

кої державної академії культури у статті «Циф-

рові архіви в сучасному суспільстві: термінологі-

чний та змістовний аспект» доходить висновку, 

«що поняття «цифровий архів» і «електронний 

архів» мають різницю на змістовному рівні» (Фі-

ліппова, Л. Я., 2018, с. 10). На думку авторки 

статті «цифровий архів» містить цифрові дже-

рела архівів (фотозображення, звукозаписи, кіно-

фільми, ноти, ілюстрації тощо), тобто оцифровані 

архівні матеріали, які відскановані, розпізнані та 

відповідають усім умовам оцифрування докуме-

нтів. В електронних архівах збирають електронні 

колекції, які охоплюють як оцифровані докуме-

нти, так і решту електронних документів, які вже 

були створені за допомогою компʼютерної тех-

ніки та інформаційно-комунікаційних техноло-

гій» (Філіппова, Л. Я., 2018, с. 10–11). Але ж не-

має жодних відмінностей що в одному разі, що в 

іншому, – документи de facto створюють техніч-

ними засобами, що підтримують цифровий (двій-

ковий) код як основу фіксації інформації. Відска-

новані й розпізнані документи так само набува-

ють цифрового кодування, як і електронні доку-

менти, які прямо створені засобами компʼютерної 

техніки й телекомунікаційних інформаційних си-

стем. Тому адекватним терміном буде «архів ци-

фрових документів». Інша річ, що цифрові доку-

менти слід розрізняти як первинні (одразу ство-

рені як цифрові) та вторинні (як оцифровані ко-

пії документів, оригінали яких створені на тради-

ційних носіях – папері, плівці, тканині, камені, 

дереві, склі і т. ін. – за аналоговим принципом). 

Але й прямо створені цифрові документи нині 

можна перенести на традиційні носії з відобра-

женням інформації за аналоговим принципом. 

Навіть згенеровані програмно тривимірні зобра-

ження обʼєктів, які нині не існують, можуть бути 

відтворені в натурі за допомогою тривимірного 

принтера. 

В сучасній гуманітаристиці побутує також 

термін електронна бібліотека. Доцент кафедри 

інформаційних комунікацій та бібліотекознавс-

тва Національної академії керівних кадрів куль-

тури і мистецтв Н. Т. Стронська визначає елект-

ронну бібліотеку як  певну інформаційну сис-

тему, яка дає змогу накопичувати, зберігати та 

ефективно використовувати різноманітні колек-

ції електронних документів, доступні для корис-

тувачів через глобальні мережі передачі даних» 
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(Стронська, Н. Т., 2017, с. 39). При цьому до ко-

лекції електронних документів авторка зараховує 

«бібліотечні матеріали та документи в цифро-

вому (електронному) форматі» (Стронська, Н. Т., 

2017, с. 39). Документами у цифровому або елек-

тронному форматі дослідниця  називає «бібліог-

рафічні та реферативні бази даних і покажчики; 

довідкові бібліографічні видання на компакт-ди-

сках; електронні журнали, електронні книги; по-

внотекстові бази даних (матеріали конференцій, 

збірники тощо); колекції цифрових зображень, 

аудіо- та відеозаписів; інші онлайнові бази даних 

та ресурси Інтернет» (Стронська, Н. Т., 2017, 

с. 39), змішавши бібліотечні матеріали (бібліог-

рафічні та реферативні бази даних і покажчики, 

довідкові бібліографічні видання на компакт-ди-

сках) з цифровими документами небібліотечного 

походження. І цього разу вважаю адекватним 

термін «бібліотека цифрових ресурсів», оскі-

льки авторка слушно визначає таку бібліотеку як 

інформаційну систему.  

Висновки. Використання сучасними істори-

ками інформації, що міститься в засобах фіксації 

та системах трансляції на основі двійкового коду, 

неминуче. Такі системи надають інформацію ре-

ципієнтам у формах документів, ресурсів або за-

собів, які й виступають як джерела інформації 

для істориків. Для відтворення їх обовʼязковим є 

посередництво технічних пристроїв, які забезпе-

чують репрезентацію інформації, зафіксованої 

цифровим кодом, в аналоговій формі, доступній 

для сприйняття людиною. Такі системи, як і до-

кументи й ресурси в них, традиційно називають 

електронними. В історичній науці коректніше 

вживати щодо терміна «джерело» прикметник 

«цифровий», а не «електронний», оскільки в ос-

нові кодування інформації покладено не власти-

вості електронів, а двійковий код (біт). При 

цьому цифрові джерела можуть містити інформа-

цію довільної форми: текстову, графічну, табли-

чну, аудіо, відео, віртуальну, комплексну. Інтег-

ровані в компʼютеризованій інформаційній сис-

темі цифрові джерела є основою архівів цифро-

вих документів та/або бібліотек цифрових ресур-

сів.
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