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В роботі висвітлено процес правового регулювання свободи думки та інформаційних правовідносин доби 
національно визвольних змагань. Автором досліджено законотворчі процеси формування законодавства 
нової держави з використанням існуючого на час революції законодавства Російської імперії у сфері 
обігу інформації та інформаційного протистояння із політичними противниками української державності. 
Здійснено ретроспективний аналіз правового регулювання обігу інформації, що супроводжувався 
інформаційним та збройним протистоянням підлягає врахуванню у вдосконаленні Національної концепції 
інформаційної безпеки та для подальшого вивчення історії розвитку права на інформацію в Україні.
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Постановка проблеми. Період 1917-1921 ро-
ків став періодом створення нової дер-

жавності з врахуванням передових досягнень 
політичної думки в час гострого протистояння з 
політичними супротивниками в інформаційній та 
фактичній війні. 

Цінний досвід періоду УНР вимагає проведен-
ня аналізу правового регулювання прав людини 
на свободу інформації періоду національно-ви-
звольних змагань в «першій» УНР, Української 
держави Скоропадського П., «другої УНР – Ди-
ректорії».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Правотворчість доби національно-визвольних 
змагань стала предметом наукових досліджень 
О.Л. Копиленка, В.М. Юрченко, А.Й. Присяжню-
ка, В.В. Ладиченка. Дослідження вказаних авто-
рів стосувалось в першу чергу державотворчих 
процесів, розвитку конституціоналізму та гума-
ністичних засад в період національно-визволь-
них змагань. 

Дослідивши інформаційно-пресову діяльність 
УНР О.В. Богуславський прийшов до висновку, 
що саме слабка ефективність інформаційної ді-
яльності українських урядів не тільки поглиблю-
вала кризу окремих урядів, а й спричиняла до 

поразки цих урядів і була однією з головних при-
чин поразки визвольних змагань [1]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В українській науковій думці 
в сфері інформаційного права мало уваги приді-
лено дослідженням історії правового регулюван-
ня інформації. Ґрунтовні історико-правові дослі-
дження правового регулювання обігу інформації 
1917-1921 років практично відсутні. 

Тим не менш, ситуація фактичного правового 
вакууму в період інформаційного протистояння 
служить важливим джерелом досвіду який необ-
хідно враховувати при формуванні сьогодніш-
ньої концепції національної інформаційної без-
пеки України. 

Формулювання цілей статті. Головною метою 
цієї роботи є дослідження правотворчих проце-
сів доби національно-визвольних змагань з точ-
ки зору реалізації права людини на інформацію, 
свободи думки та віросповідання. 

Для формування цілісної картини правового 
регулювання обігу інформації в роботі ставиться 
за завдання проаналізувати частину прийнятих 
нормативно-правових актів та законопроектів, 
які регулювали конституційні засади свободу 
думки та обіг інформації в недержавній сфе-
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рі (пошта, друковані видання, телеграфний та 
радіозв’язок).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
При підготовці Загальної декларації прав люди-
ни 1948 року «свобода інформації» була названа 
індикатором усіх прав людини. Це стало можли-
вим лише завдяки довгій та гострій боротьбі за 
права людини яка довго велась у світі. Не стояли 
осторонь буремних подій й українці, що знайшло 
місце в процесах державотворення української 
держави у 1917-1921 роках. 

Під обігом інформації в роботі розглядаються 
поштовий, телеграфний, радіо зв’язок, преса та 
інші способи які дозволяють отримувати чи по-
ширювати особам свої думки та погляди. 

Оцінюючи загальний стан обігу інформації 
в Російській імперії напередодні національно-
визвольних змагань дослідники вказують, що 
в Україні станом на 1917 рік діяли поштовий 
та телеграфний зв’язки, друковані видання (в 
1917 р. – 182, в 1918 р. – 306, у 1919 р. – 243, у 
1920 р. – 70 газет), союзи та партії [2 c. 260]. 

Після революції 1905 р. в Російській Імперії 
сформувалось особливе законодавство яким вво-
дились обмеження громадянських свобод слова, 
друку, зборів та спілок. Імператором прийма-
лись Тимчасові правила про пресу (24.11.1905 і 
26.04.1906 р.), якими заборонялись публікації, що 
загрожували безпеці держави, підбурювали до 
страйків тощо.

Одними з перших з вітчизняних мислителів, 
хто обґрунтовував свободу думки як конститу-
ційну засаду майбутньої держави стали в ХІХ ст. 
М. Костомаров та М. Драгоманов Проте їх про-
екти залишились нереалізованими до початку 
ХХ століття та створення Української Держави.

На думку Стахова М. лише з прийняття Цен-
тральною Радою 20(7) листопада 1917 року Тре-
тього універсалу було створено Українську Дер-
жаву [3]. 

Третім Універсалом передбачалось вжиття 
всіх заходів «до закріплення й поширення прав 
місцевого самоврядування, що являються органа-
ми найвищої адміністративної влади на місцях, і 
до встановлення найтіснішого зв’язку й співро-
бітництва його з органами революційної демо-
кратії, що має бути найкращою основою вільного 
демократичного життя».

 На думку Слинько Т.Н. в Третьому Універсалі 
та в деяких інших проектах конституцій УНР ві-
дображено ідеї Кирило-Мефодіївського братства 
Костомарова М. (стаття «Две русские народнос-
ти») та Драгоманова М. («Вольний Союз-Вільна 
Спілка»), в яких свобода слова розглядалась у 
тісному зв’язку із свободою переконання та під-
лягали законодавчого закріплення з чітким ви-
значенням меж такої свободи, що має на меті не 
допустити цензуру [4]. 

Прийнятим ІІІ Універсалом гарантувались 
фундаментальні інформаційні свободи, а саме 
свобода слова (вільного використання рідної для 
особи мови з органами державної влади), друку, 
віросповідання, зібрань та союзів. 

Для запобігання виникненню правового ваку-
уму Центральної Ради було прийнято Закон від 
25 листопада 1917 року «Про порядок видання 
нових законів», за яким всі закони, постанови, чи 
розпорядження Російського уряду які мали силу 

на території Української Народної Республіки до 
27 жовтня 1917 p., на момент оголошення ІІІ Уні-
версалу та були не змінені чи скасовані Універ-
салами, законами, постановами Української Цен-
тральної Ради, мають силу і надалі, як закони і 
постанови Української Народної Республіки чи 
розпорядження органів Центральної Ради [5]. 

Зазначений в ІІІ Універсалі підхід узгоджу-
ється із позицією гарантування усіх здобутків 
всеросійської революції, незважаючи на військо-
вий стан.

На основі Закону від 25 листопада 1917 року на 
території УНР продовжували діяти нормативні по-
ложення Зводу законів Російської імперії. Частина 
І Дванадцятого тому Зводу законів Російської імперії 
частина І регулювали Статути шляхів сполучення, 
поштовий, телеграфічний, будівельний і пожежний 
яким організовувалась значна частина правовідно-
син у сфері обміну інформацією від 1857 року зі змі-
нами внесеними Маніфестом 1905 року.

Маніфестом імператора Миколи ІІ від «Об 
усовершенствовании государственного порядка» 
1905 року народу імперії даровано громадянські 
права та свободи – свободу особистої недотор-
каності, свободу совісті слова, зборів і союзів [6]. 

В результаті впровадження Маніфесту в ім-
перії було ліквідовано комісію з цензури, однак 
держава зберігала у своїх руках монополією у 
поштовому, телеграфному та радіо зв’язку. 

Через своє особливе значення використання 
телеграфного та радіозв’язоку врегульовувалось 
окремими документами: «Положенням про радіо 
телеграфічні станції» та «Правилами об установ-
ках учреждениями и частными лицами приемных 
радиотелеграфных аппаратов для проверки вре-
мени и получения метеорологических сведений» 
(1913) якими дозволялось створювати приватні 
станції радіозв’язкуу встановленому порядку. 

Створення нової держави поклали перед її 
організаторами комплекс завдань які потребува-
ли негайного вирішення для чого було створе-
но Генеральний секретаріат. В декларації Гене-
рального Секретаріату від 27 червня 1917 року 
визначалось в якості найголовніших підвалин 
державного будівництва організація і освідом-
лення населення. Питання організації пропаган-
ди, агітації відносились до компетенції генераль-
ного секретаріату по внутрішніх справах [7]. 

На основі Інструкцій Тимчасового Уряду Гене-
ральним секретаріатом було видано Декларацію 
від 29 вересня 1917 року якою замість єдиного 
органу передбачалось створити ряд секретарств 
з поміж яких інформаційний відділ. Завданням 
відділу стало інформування населення «про на-
ціональне життя в Україні» [8]. 

На виконання функцій Генерального секре-
таріату щодо інформування населення із діяль-
ністю уряду було прийнято закони «Про тим-
часовий порядок розпублікування законів» від 
17 листопада 1917 р. та «Про порядок видання 
нових законів» від 25 листопада 1917 р., «Обіжник 
в справах законопроектних» якими регулювався 
порядок інформування населення України про 
прийняті нормативно-правові акти шляхом їх 
публікації у державних виданнях «Збірниках», 
«Обіжниках» та інших. 

Аналізуючи протокол засідання уряду УНР 
від 2 листопада 1917 слід відзначити, що діяль-
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ність УНР 1917 році перебувала в гострій конф-
ронтації та інформаційній боротьбі (поширення 
недостовірної інформації) [9]. Відсутність дій 
у відповідь на інформаційну агресію негативно 
впливала на безпеку молодої держави. 

Як відзначив Богуславський О.В., діячі укра-
їнської революції надавали великого значен-
ня інформаційній діяльності. Слід погодитись із 
цією думкою, оскільки діяльність ЦР виникла на 
хвилі революційних поглядів, а інформування 
громадян стали першим завданням Центральної 
Ради та подальшим фронтом боротьби Україн-
ської держави [1]. 

З Відозви Генерального секретаріату від 2 січ-
ня 1917 року можна виокремити два механізми 
протидії авторами які зловживають інформацій-
ними правами в УНР: 1) звернення до судів про 
притягнення осіб до відповідальності за наклеп 
та «образу народної власті»; 2) за наявності дій 
направлених на зміну державного порядку звер-
татись до воєнно-революційних судів про арешт 
та притягнення винної особи до відповідальності 
[10]. Проте, дії зазначені у відозві виявились за-
пізнілими.

В останній день існування Центральної Ради 
та після тривалий дискусій свобода слова, друку 
та таємниця кореспонденції займає своє місце в 
Конституції Української Народньої Республіки 
(Статут про державний устрій, права і вільності 
УНР) від 29.04.1918 року (п.п. 16, 17) [11].

З приходом Скоропадського П. 29 квітня 
1918 року та прийняттям Закону Української 
Держави «Про тимчасовий державний устрій 
України» свободи щодо поширення інформації 
суттєво обмежуються [12]. 

Необхідно зазначити про незмінність існуван-
ня держави в цей час. Цей підхід обґрунтовано 
вітчизняним дослідником Стаховим М. обґрун-
тував підхід згідно якого Українська Держава 
Скоропадського П. це лише зміна режиму УНР 
проголошеної раніше, а тому нормативну базу 
слід аналізувати з врахуванням актів прийнятих 
Центральною Радою [3].

Положенням п. 31 Закону «Про тимчасовий 
державний устрій України» передбачено набран-
ня чинності законів лише після їх опублікування, 
що співвідноситься із попередньо прийнятими 
актами. 

З точки зору юридичної техніки важливим та 
цікавим є формулювання п. 2 ст. 1 Закону «Про 
тимчасовий державний устрій України»: «кожний 
може в межах, установлених законом, висловлю-
вати і писати свої думки, а рівно розповсюджува-
ти їх шляхом друку або иншими засобами».

Таким чином, з однієї сторони державою вво-
дилась свобода слова, однак, як це виявилось 
пізніше можливість їх обмеження нівелювала 
роль цієї свободи. 

На думку Ладиченка В.В. держава лише тоді 
насправді стає підпорядкованою праву і лише 
тоді виступає гарантом реалізації в суспільно-
му житті фундаментальних гуманістичних цін-
ностей, коли сама державна влада несе у собі, у 
своїй внутрішній будові запобіжні механізми, що 
протистоять владним тенденціям до розширення 
сфери свого впливу [13, с. 212]. 

Однак, на відміну від Центральної Ради яка 
не сформувала запобіжних механізмів проти 

зловживання свободою слова Гетьманат на дії не 
реалізовував принципів свободи слова та друку.

Німецьке командування активно впливало на 
інформаційну сферу Гетьманату, що підтвер-
джується листами гетьманського посла до геть-
манської канцелярії та директора Прес-бюро 
при МВС Української Держави, таємним цирку-
ляром директора Особливого департаменту МВС 
у Прес-Бюро Канцелярії Пана Гетьмана, а також 
телеграмами Пресового відділу групи армій Айх-
горна та німецької комендатури Києва до Канце-
лярії Пана Гетьмана [14]. 

Здійснювалася цензура, під яку потрапили, 
як революційні публікації, так і інформація про 
призов, будівництво залізниці і навіть текст до-
говору з Німеччиною. Проте, держава П. Скоро-
падського існувала надто мало аби були прийняті 
закони які б визначили обмеження свободи слова 
та думки.

З 14 грудня 1918 року в результаті повалення 
режиму Скоропадського П. влада переходить до 
Директорії Української Народної Республіки.

Зважаючи на постійне перебування в бойових 
діях, Директорія здійснювала вибіркові заходи 
щодо скасування окремих законів Гетьманату. 
Декларацією УНР – від 9 січня 1918 року [право 
народу на революцію 1918] скосовувались цен-
зові думи та земства встановленні гетьманським 
урядом і відновлено демократично вибрані все-
народним голосуванням органи місцевого само-
врядування [15]. 

Тривалий час незважаючи на стан громадян-
ської війни на території України продовжува-
ли видаватись газети ідеологічних противників 
Української держави.

Проаналізувавши українську інформаційну 
політику Богуславський О.В. прийшов до висно-
вків про те, що в умовах воєнного часу через 
дуже широке тлумачення діячами УНР свободи 
преси та її співвідношення із інтересами націо-
нальної безпеки ворогам української державнос-
ті вдалось позбавити її соціальної опори [1]. 

В умовах сьогодення історико-правовий ана-
ліз інформаційних прав і свобод свідчить про 
необхідність врахування відповідного історич-
ного досвіду та вироблення сучасних механізмів 
протидії інформаційним загрозам.

Саме через своє лояльне ставлення до полі-
тичних супротивників більшовики змогла здобути 
прихильність значних верств населення та отри-
мала перемогу над УНР в інформаційній війні.

Лише з 1918 року Директорія УНР приймає 
рішення обмежити видання пропаганди проти-
вників Української державності прийнявши По-
станову-директиву В. Винниченка від 28 листо-
пада 1918 р. якою заборонялася агітація, ворожа 
українській державності [16]. 

На нашу думку, зазначену постанову слід 
розглядати як необхідний крок протидії інфор-
маційній війні та утвердження влади директорії. 

Текст постанови містить підвалини стратегії 
для боротьби за внутрішній інформаційний про-
стір націлений на випередження противника.

На відміну від Центральної Ради, Директорі-
єю прийняті рішення не лише декларуються, а й 
містять методичні засоби для їх реалізації. Від-
повідно до Протоколу засідання Ради народних 
міністрів під головуванням В. Голубовича «Про 
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складання бюджету міністерств, призначення і 
увільнення відповідальних осіб міністерств і ві-
домств, вирішення інших фінансових, міжнарод-
них та організаційних питань» виділені кошти 
призначались не тільки на проведення земельної 
реформи, а й на інформування про неї населення 
[16]. Деталі такого інформування в протоколі на-
жаль не вказані.

Протягом 1917-1920 рр. урядами української 
держави приймались кілька законів та наказів 
якими вводилась українська мова як мова ко-
ристування державними службами, але тільки з 
січня 1919 року директорією було прийнято за-
кон, що закріпив за українською мовою статус 
державної мови [19, с. 2].

На думку вчених, через військові дії законо-
давство УНР розвивалось нерівномірно і лише 
з вимушеним відходом з території України 
1920 року уряд УНР зайнявся розробкою повно-
цінної законодавчої бази. 

В процесі розробки нового тексту Конституції 
С. Петлюрі було запропоновано текст, що увій-
шов в історію як проект Конституції УНР від 
1920 року [20]. 

В Артикулах 24-26, 33-36 передбачались сво-
бода сумління та віросповідання, заборонено зму-
шувати до участі в релігійних обрядах чи вступу 
в релігію, забезпечується 5вільність науки, на-
вчання і наукових вислідів та дослідів, вільність 
думки в слові, письмі, друку та в образовій фор-
мі належить кожному. Механізм реалізації сво-
боди думки письма та друку повинні підлягали 
врегулюванню окремим законом. 

Важливим кроком в розвитку свободи інфор-
мації є розмежування письма та інших форм яка 
теж передає інформацію. Артикул 34 Забезпечу-
вав свободу преси. Преса підпадає тільки тим об-
меженням, що їх точно визначає закон. Не можна 
встановлювати попередньої цензури та концесій-
ної системи на видання періодичних друків. Не 
можна відняти поштового дебіту друкам, що ви-
йшли в межах держави. Артикул 35 Тайну лис-
тування і тайну кореспонденції забезпечується 
всім громадянам. Можна її порушити тільки на 
підставі судового наказу.

Проект Конституції УНР 1920 року став зна-
чним досягненням в розвитку конституційного за-
кріплення інформаційних прав: свободи думки, 
якому нажаль так і не судилось бути реалізованим.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Таким чином, під час діяльності Центральної 
ради та Генерального секретаріату діяльність 
з обміну інформацією в переважній більшості 
її видів регулювалась частиною І дванадцятого 
тому Зводу законів Російської імперії «Про Ста-
тути шляхів сполучення, поштовий, телеграфіч-
ний, будівельний і пожежний».

Провівши аналіз основних проектів та при-
йнятих конституційних та нормативно право-
вих актів якими керувались Українська Народна 
Республіка, нами було встановлено, що законот-
ворча діяльність у сфері свободи думки, слова та 
преси була ускладнена бойовими діями які су-
проводжували національно-визвольні змагання 
та інформаційним протистоянням із ідеологічни-
ми супротивниками. 

У свою чергу діяльність уряду П. Скоропад-
ського служить прикладом використання прога-
лини в правовому регулюванні для відновлення 
цензури в засобах масової інформації. 

Важливим досягненням УНР стали успіхи в 
інформаційному протиборстві проти політичних 
противників Української держави. Збережен-
ня ідеологічних засад демократизму, соціаліз-
му та національної безпеки в стані фактичної 
війни. Незважаючи на труднощі в реалізації 
прийнятих нормативно-правових актів УНР 
вдалось організувати самостійну діяльність те-
леграфного зв’язку, видання власних друкова-
них вісників та закріплено державний статус 
української мови. 

Проаналізувавши історичні документи можна 
визначити перехід реагування на зловживання 
свободою слова, друку та іншими правами у сфе-
рі інформації від дипломатичного роз’яснення 
недостовірності поширеної інформації до арештів 
та інших судових механізмів притягнення винних 
до відповідальності за наклепи чи пропаганду 
пов’язану із спробами державного перевороту. 
Прийняття рішень про обмеження пропаганди на 
території УНР носить виправданий характер в 
контексті національної безпеки, а тому не може 
розглядатись, як застосування цензури.

Таким чином, незважаючи на складність со-
ціально-політичної ситуації конституційні акти 
УНР було націлено на послідовне збереження та 
розвиток свободи слова, друку, віросповідання, 
зібрань незалежно від способу її вираження. 
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Аннотация
В работе освещены процесс правового регулирования свободы мысли и информационных правоотноше-
ний суток национально освободительной борьбы. Автором исследованы законотворческие процессы фор-
мирования законодательства нового государства с использованием существующего на время революции 
законодательства Российской империи в сфере обращения информации и информационного противо-
стояния с политическими противниками украинской государственности. Проведенный ретроспективный 
анализ правового регулирования оборота информации, сопровождавшийся информационным и воору-
женным противостоянием подлежит учету в совершенствовании Национальной концепции информаци-
онной безопасности и для дальнейшего изучения истории развития права на информацию в Украине.
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Summary
The process of legal regulation of freedom of opinion and informational legal relations during the days of 
national liberation struggle was studied.The author studied the legislative process of formation of legislation 
of the new state using the existing legislation at the time of the revolution of the Russian Empire in the 
sphere of circulation of information and informational confrontation with political opponents of Ukrainian 
statehood. Retrospective analysis of legal regulation of circulation of information, accompanied by armed 
confrontation should be considered in improving the national concept of information security and for 
further study of the history of the right to information in Ukraine.
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