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ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ ГАЛУЗЕВОГО 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ:

ДО 25-РІЧЧЯ УСТАНОВИ

Коротко проаналізовано діяльність Галузевого державного архіву СБУ 
від моменту його створення. Здійснено огляд ключових напрямів розвитку 
архіву. Проаналізовано наукову та інформаційну діяльність установи.

Ключові слова: ГДА СБУ; архіви КГБ; відкритий доступ; комуністичні 
репресії; оцифровування архівів; медіа та архіви; міжнародні наукові проекти.

Упродовж чверті століття Галузевий державний архів Служби без-
пеки України (далі – ГДА СБУ) пройшов трансформацію від структур-
ного архівного підрозділу до самостійної установи, яка забезпечує не 
тільки зберігання, але й ознайомлення усіх зацікавлених з архівними 
документами радянських спецслужб.

Після створення 20 вересня 1991 р. Служби національної безпеки 
України та розформування Комітету державної безпеки України, нова 
інституція отримала в користування будівлі та майновий комплекс ко-
лишньої комуністичної спецслужби. Також новій спецслужбі було пе-
редано й архівні документи, відомі під загальною назвою «архіви КГБ». 
Саме вони й стали центральним документальним масивом майбутнього 
Галузевого державного архіву.

1 квітня 1994 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято 
Постанову «Про створення Галузевого державного архіву Служби 
безпеки України». Перші 20 років діяльності установи було достат-
ньо докладно описано у статті Л. Даневич1 та в архівному «Путів-
нику»2, виданому у 2009 р. В останньому виданні також докладно 
проана лізовано фонди ГДА СБУ. Зважаючи на це, огляд фокусува-
тиме увагу лише на основних тенденціях історії ГДА СБУ та більш 
докладно на інформаційній роботі за останні 5 років діяльності ар-
хівної установи.

Так, ретроспективу історії архіву можна поділити на декілька ета-
пів діяльності, які відповідали змінам політичної ситуації, законодав-
ства, а також змінам керівництва: 

* Когут Андрій Андрійович – директор Галузевого державного архіву 
Служби безпеки України.
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Етапи Керівники Архіву

1. 1994–2004 роки Олександр Пшенніков (1994–2003 роки)

Сергій Богунов (2003–2008 роки)
2. 2004–2010 роки Володимир В’ятрович (2008–2010 роки)

3. 2010–2014 роки
Сергій Кокін (2010–2011 роки)
Світлана Лясковська (2011–2014 роки)

4. 2014–до тепер (2019 рік)
Ігор Кулик (2014–2015 роки)
Андрій Когут (від 2015 р.)

Таб. 1. Етапи діяльності ГДА СБУ та роботи керівників установи

Для 1-го етапу діяльності був характерним, перш за все, фокус на 
фондовій роботі. У центрі діяльності перебував процес реабілітації. Та-
кож у цей же період було започатковано один із найбільш масштабних за 
тривалістю міжнародних науково-видавничих проектів із польськими ко-
легами3. Доступ до переважної більшості архівних документів колишніх 
комуністичних спецслужб був утруднений через законодавчі практики4.

Під час початкової фази 2-го етапу діяльність було сфокусовано на 
широкому науковому опрацюванні архівних фондів щодо історії Голо-
домору. Ця фаза етапу (з 2008 р.) ознаменувалася активізацією процесу 
розсекречування, оцифровування та розвитку досліджень українського 
визвольного руху. Тоді ж розпочалося створення інформаційно-довід-
кових залів (далі – ІДЗ). Для облаштування ІДЗ обиралися приміщення 
з відкритим доступом. Значну увагу було приділено створенню та про-
веденню виставок, підготовлених на основі архівних документів. Ос-
новні зусилля були спрямовані на реалізацію Указу Президента Украї-
ни про необхідність розсекречення «архівів КГБ»5.

3-й етап характеризується згортанням діяльності для широкого за-
галу та фокусуванням, передусім, на внутрішній роботі. Роботу заявни-
ків з архівними документами було частково стримано через політичну 
позицію керівництва держави та значні законодавчі обмеження, про які 
вже було згадано вище. 

4-й етап ознаменувався поверненням до більш широкої публічної 
діяльності та продовженням розсекречення документів. Поворотним 
моментом для роботи архіву стало прийняття люстраційного6 та деко-
мунізаційного законодавства. Зокрема, 9 квітня 2015 р. було ухвалено 
Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністич-
ного тоталітарного режиму 1917–1991 років»7, який, з огляду на фон-
ди архіву, став фактично ключовим нормативним актом для діяльності 
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ГДА СБУ. У результаті зміни законодавчого підходу стало можливим 
активізувати процес удоступнення архівних фондів колишніх радян-
ських спецслужб для всіх зацікавлених. Також було пожвавлено оциф-
ровування, фондову роботу та загалом інформаційну діяльність Архіву. 

Інформаційну діяльність ГДА СБУ можна окреслити за такими на-
прямами:

1. Робота читального залу.
2. Науково-видавнича діяльність.
3. Виставково-експозиційна робота. 
4. Створення та публікація цифрових колекцій документів.
5. Робота з медіа та в мережі Інтернет.
Динаміка звернень до архіву з 2014 р. і до 2017 р. засвідчувала 

постійне зростання інтересу. Так, в 2014 р. до ГДА СБУ звернулися 
1329 заявників, наступного 2015 р. відбулося зростання майже на ти-
сячу (до 2 тис. 160), а у 2016 р. ще на одну тисячу – до 3 тис. 161 за-
явника. Пізніше ріст кількості звернень до архіву уповільнився. Схо-
жа динаміка також відбулася і з читачами – відвідувачами читального 
залу. Зокрема, зросла кількість відвідувачів зі 149 осіб у 2014 р. до 
429 у 2017 р. Наступного 2018 р. число відвідувачів незначно знизи-
лося (до 395), та водночас динаміка кількості візитів, а, отже, й більш 
широкого та глибокого ознайомлення з архівними фондами установи, 
демонструє подальше стабільне зростання від 1 тис. 22 відвідувань у 
2014 р. до 2 тис. 386 у 2018 р. Також більш ніж удвічі збільшилася кіль-
кість іноземців, які відвідують ГДА СБУ для ознайомлення з архівами 
репресивних органів Радянського Союзу. 

Понад половини всіх звернень до архіву стосується пошуку ін-
формації про долі рідних та близьких. Варто зазначити, що переважно 
звертаються представники 3-го та 4-го покоління (онуки та правнуки). 
Не поодинокими є випадки, коли до 2014 р. в родинах воліли не згаду-
вати про репресії щодо родичів, остерігаючись, що це може негативно 
відобразитися на долі чи кар’єрі молоді. 

Близько третини звернень до ГДА СБУ стосуються доступу до ар-
хівної інформації для дослідників та істориків. Решту запитувачів ста-
новлять журналісти, юристи тощо.

Значна різниця між кількістю звернень та кількістю користувачів 
читального залу пояснюється 2-ма факторами. Заявники, які прожива-
ють в іншій області, мають можливість ознайомитися з архівною спра-
вою в обласному центрі, територіально зручнішому для них. ГДА СБУ 
здійснює пересилання архівних справ у читальні зали Архівних підроз-
ділів регіональних управлінь СБУ. Також заявники мають змогу отри-
мати цифрову копію запитуваної інформації. У випадку, якщо одиниці 
зберігання ще не оцифровані, а також не є значними за обсягом (понад 
декількох томів), вони проходять процес сканування в порядку черго-
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вості та надсилаються запитувачу. Частими є також запити на доступ 
до інформації, яка не зберігається в ГДА СБУ, як, наприклад, облікові 
справи примусово виселених та депортованих. Однією з перепон, яка 
стоїть на заваді подальшому зростанню кількості користувачів читаль-
ного залу, є вмістимість приміщення. Станом на 2018 р. читальний зал 
архіву мав 9 місць, що не відповідає запиту, оскільки середня щоденна 
кількість відвідувачів коливається між 12 та 20 особами.

Упродовж останніх років було також активізовано роботу над нау-
ково-видавничими проектами, завершено ряд довготривалих та роз-
почато нові. Загалом, характерною рисою цього напряму діяльності є 
принцип співпраці з академічними, освітніми та дослідницькими уста-
новами. Постійними партнерами ГДА СБУ є Інститут історії України 
НАН України (далі – Інститут історії України), Головна редакційна 
колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» 
(далі – Редколегія «Реабілітовані історією»), Центр досліджень ви-
звольного руху (далі – ЦДВР), Центральний державний архів громад-
ських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), Центральний дер-
жавний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України) та 
Український інститут національної пам’яті (далі – УІНП).

Архівні свідчення про репресивну політику комуністичної влади 
в Криму під час Другої світової війни, зокрема про примусове висе-
лення кримськотатарського народу з його Батьківщини, а також доку-
менти радянських спецслужб повоєнного часу про національний рух 
депортованого народу за повернення додому стали важливою частиною 
збірника, присвяченого історії півострова в умовах суспільно-політич-
них трансформацій8. До книги, опублікованої Інститутом історії Украї-
ни спільно з ЦДАГО України та ЦДАВО України у 2015 р., увійшли 
52 документи з фондів архіву.

У січні 2016 р. було видано анотований покажчик «Репресії проти 
учасників антибільшовицького руху в Україні (1917–1925 рр.)»9, упо-
рядкований за документами архівних кримінальних справ «Основного» 
фонду (на нереабілітованих осіб), що зберігаються в архівних підрозді-
лах регіональних органів СБУ. 

Було опубліковано документи т. зв. «Справи Національного союзу 
німців на Україні» 1935–1937 рр.10 114 документів про репресії німець-
кої меншини напередодні Великого терору було підготовлено у співп-
раці з Ґьоттінгенським дослідницьким центром (ФРН), Редколегією 
«Реабілітовані історією» та Інститутом історії України.

Упродовж декількох років реалізовувався широкий міжнародний 
проект «Відлуння Великого терору: співробітники НКВС на лаві підсуд-
них (1938–1941 рр.)». Проект розпочався зі співпраці з Рурським універ-
ситетом (ФРН) та Університетом Торонто (Канада). В результаті проекту, 
крім авторських монографій Лінн Віоли11, Марка Юнге12, Романа Под-
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кура та Валерія Васильєва13, а також збірника статей учасників проекту14, 
продовжується видання збірників документів Інститутом історії України. 

Станом на весну 2019 р. видано 1-й, книгу 1-у 2-го та 3-й томи, 
які містять 366 архівних документів. У 3-томному збірнику під загаль-
ної назвою «Відлуння Великого терору» почергово подано матеріали 
партійних зборів та оперативних нарад співробітників НКВС УРСР 
упродовж 1938–1939 рр.15, документи з архівних кримінальних справ 
на засуджених чекістів із жовтня 1938 р. до червня 1943 р.16 та его-до-
кументи 1938–1941 р.17

Збірник документів «Великий терор» в Україні. Німецька опера-
ція 1937–1938 рр.»18 було підготовлено у рамках співпраці ГДА СБУ 
з Норд-Ост інститутом (Інститутом культури та історії німців Північ-
но-Східної Європи при університеті м. Гамбург (ФРН). Багаторічне 
співробітництво 2-х установ увінчалось виходом у 2018 р. у світ збірни-
ка, що складається з 258 документів, які у хронологічній послідовнос-
ті висвітлюють проведення радянською владою на території України 
репресивної кампанії, спрямованої на знищення німецької національної 
меншини. Триває підготовка німецькомовної версії збірника.

Продовжувалася видавнича співпраця з архівом Інституту націо-
нальної пам’яті Республіки Польща. Наприкінці 2017 р. вийшов чер-
говий 9-й том спільної видавничої серії «Польща та Україна у трид-
цятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів 
спеціальних служб»19. Збірник документів про ліквідацію польськими 
комуністичними спецслужбами керівних структур Організації україн-
ських націоналістів був запланований ще у 2010 р. тодішнім директором 
архіву Володимиром В’ятровичем та світлої пам’яті головою Інституту 
національної пам’яті Янушем Куртикою. Презентація тому в 2-х книгах 
відбулася 22 травня 2018 р. у Києві та 14 березня 2019 р. у Варшаві.

Діаграма 1. Динаміка заявників та користувачів читального залу ГДА СБУ
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З нагоди 20-ліття діяльності польсько-української робочої групи 
було опубліковано ювілейний альбом20. У виданні описано історію 
унікальної довготривалої наукової співпраці між Галузевим держав-
ним архівом Служби безпеки України та архівними установами Поль-
щі з відкриття архівів колишніх спецслужб щодо складних сторінок 
сусідства, а також подано перелік усіх опублікованих документів. 
Історія робочої групи може бути добрим прикладом подолання то-
талітарної спадщини не тільки для Центральної Європи, але й для 
всього світу.

У рамках спільного з Інститутом історії України та Гайдельбер-
гзьким університетом (ФРН) проекту «Цивільні жертви на Східному 
фронді Другої світової війни» вийшов друком збірник документів ко-
лишніх нацистських та радянських спецслужб21. 228 документів дають 
можливість реконструювати механізм насильства та масові вбивства 
цивільного населення.

Практично за рік було розроблено та вийшло друком видання, 
присвячене урокам історії Української революції 1917–1921 рр. «Горе 
Переможеним»22 – такою є перша частина назви книги про долі 23-х 
міністрів Української Народної Республіки та Української Держави. 
Архівні документи комуністичних репресивних органів та українських 
урядів висвітлюють ціну поразки для високопосадовців періоду першої 
Української Незалежності. Усі вони були репресовані комуністичним 
тоталітарним режимом насамперед за їхню державницьку діяльність. 
Метою видання було, передусім, привернути увагу дослідників та сус-
пільства до інституційного виміру комуністичних репресій. Більша 
частина документів відтворені як ілюстрації, які максимально наочно 
передають зміст архівно-кримінальних справ, що зберігаються в ГДА 
СБУ. Кожен розділ видання завершується qr-кодом, який залінковано 
на відповідну онлайн-колекцію сканкопій архівних документів. Таким 
чином, працювати з опублікованими документами можна не тільки в 
класичному (книжковому) варіанті, але й у цифровому. До роботи над 
виданням також було залучено партнерські інституції – ЦДАГО Украї-
ни, ЦДАВО України, Інститут історії України, ЦДВР та УІНП. 

Весною 2019 р. було видано першу із 2-х запланованих книг під 
спільною назвою «Чорнобильське досьє КҐБ»23. До 1-го збірника до-
кументів увійшли 210 документів від 27 квітня 1986 р. до 10 вересня 
1991 р., а також додатки – 39 протоколів засідань Оперативної гру-
пи бюро Київського міського комітету Комуністичної партії України. 
Документи КГБ розповідають про суспільні настрої відразу після вибуху 
та про широке коло питань, пов’язаних із ЧАЕС в поставарійний період. 
Проект став результатом співпраці з Інститутом історії України та УІНП.

Тривала також співпраця з Інститутом історії України та Редко-
легією «Реабілітовані історією» з видання спеціалізованого журналу 
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«З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ». Упродовж 2014–2017 р. вийшло 
6 номерів наукового часопису. 

Фіналізовано роботу над збірником документів про репресії Україн-
ської греко-католицької церкви на Закарпатті після Другої світової 
війни, а також над першою книгою збірника документів під робочою 
назвою «Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
у документах радянських спецслужб. 1922−1941 рр.». Обидва видан-
ня мають вийти до кінця 2019 р. У фокусі майбутніх науково-видав-
ничих проектів перебуватимуть такі теми як антибільшовицький рух 
1918–1925 рр., кримськотатарський національний рух 1918–1920-х ро-
ків, Голодомор, репресії науковців та викладачів, національні операції 
Великого терору (зокрема, операція проти т. зв. сіоністів), український 
визвольний рух середини XX ст., нацистська окупація та Голокост, ди-
сидентський рух, комуністичні репресії та діяльність комуністичних 
спецслужб із дезінформації та пропаганди у світі.

Упродовж останніх 5-ти років ГДА СБУ продовжував надавати 
архівні матеріали для створення вуличних виставок, експозицій та 
творчих інсталяцій. Особливо активною стає така інформаційна діяль-
ність з 2015 р. У вересні 2015 р. у Львові та Києві спільно з Україн ьким 
інститутом національної пам’яті та Центром досліджень визвольного 
руху (далі – ЦДВР) було презентовано виставку «Українська друга сві-
това». В експозиції було переосмислено події Другої світової війни, 
вписуючи національний контекст у світову історію. 

Наступного 2016 р. архів ще активніше брав участь у виставко-
во-експозиційних проектах. Надзвичайно успішним заходом, де ГДА 
СБУ не тільки надавав копії документів, але й став співорганізатором, 
була документально-мистецька інсталяція до роковин аварії на Чорно-
бильській АЕС «Під саркофагом». Цей історичний проект мистецькими 
засобами ретранслював наслідки використання «мирного» атому в умо-
вах тоталітаризму. Основою для вуличної інсталяції стали архівні свід-
чення КГБ. Співорганізаторами виставки виступили УІНП та ЦДВР. 
Інсталяція експонувалася в підземному переході на Європейській пло-
щі м. Києва та мала значний медіа-резонанс.

Архівні документи ГДА СБУ були також представлені й у 2-х 
музейних виставках 2016 р. про Голокост. Експозиція «Смертельний 
шлях» була створена Національним музеєм історії України у Другій 
світовій війні із залученням матеріалів Архіву СБУ, Державного архіву 
Київської області та за підтримки УІНП й Українського центру вивчен-
ня історії Голокосту. Також матеріали ГДА СБУ було використано при 
створенні виставки «Бабин Яр – Пам’ять на тлі історії».

Матеріали архіву стали основою для інших виставок, експонованих 
у 2016 р.: «До світла Воскресіння крізь терни катакомб» про репресії 
УГКЦ та підпільну церкву, «Масовий голод 1946–1947 років в радян-
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ській Украї ні», «Люди свободи» – до 25-річчя незалежності України, 
герої якої своєю працею та боротьбою в минулому столітті зробили 
можливим відновлення незалежності України. У жовтні 2016 р. на 
території Національного історико-меморіального заповідника «Биків-
нянські могили» відбулося відкриття фотодокументальної виставки 
«Слово, обірване у Биківні», присвяченої митцям «розстріляного від-
родження», знищених комуністичним тоталітарним режимом упродовж 
Великого терору 1937–1938 рр. 

У 2017 р. архів взяв участь у створенні фотодокументальної вулич-
ної виставка «УПА – відповідь нескореного народу». Експозиція скла-
дається з 2-х частин: «Повстанці проти нацизму» і «Повстанці проти 
комунізму». Виставка присвячена 75-річниці створення УПА. Органі-
заторами експозиції виступали ЦДВР та УІНП.

Матеріали архіву також використовувалися при створенні вулич-
них виставок, презентованих у 2017 р. – «100 років боротьби: Україн-
ська революція 1917–1921», «Перший уряд України: 100 років» та «Би-
ківня – територія пам’яті».

Наступного 2018 р. було презентовано 2 масштабні вуличні експо-
зиції. Перша фотодокументальна вулична виставка «Тріумф людини. 
Мешканці України, які пройшли нацистські табори» розповідала про 
долі українців та вихідців з України, яким вдалося пережити ув’язнен-
ня в німецьких таборах. На двометрових банерах експозиції, розміще-
них у Києві по вул. Хрещатик, наприклад, було зображено унікальний 
речовий доказ із архівно-кримінальної справи на репресованого кому-
ністичною владою в’язня концтабору Бухенвальд Павла Потоцького – 
червоний вінкель (політичні) та номер в’язня нацистського концтабору.

До роковин придушення «Празької весни» у Києві на Майдані Не-
залежності було відкрито міжнародну вуличну виставку «За вашу і 
нашу свободу 1968–2018 рр.». Експозиція була підготовлена чеським 
Інститутом дослідження тоталітарних режимів, ГДА СБУ та Україн-
ським інститутом національної пам’яті. В українській частині виставки 
вперше було відображено долі 11-ти українських дисидентів та людей 
доброї волі, які не побоялися протестувати проти вторгнення військ 
Варшавського блоку в Чехословаччину у серпні 1968 р. Згодом вистав-
ку було експоновано у Львові, Запоріжжі та Дніпрі.

Впродовж 2018 р. матеріали архіву було також залучено до ви-
ставок «Символ Твоєї Свободи. 100 років державного герба України», 
«Дзеркало історії: мені болить Крим» та «100 років сусідства. Україна 
і Польща», де у фокус експозиції потрапило останнє століття.

У 2019 р. архів виступив співорганізатором виставки «Тріумф лю-
дини. Мешканці України, які перемогли ГУЛАГ». Експозиція в центрі 
Києва розповідає про долі знакових українців – в’язнів комуністичних 
таборів впродовж 74 років існування тоталітарного режиму. 
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Для зручності ознайомлення користувачів читального залу, змен-
шення навантаження на відповідальних за фонди та унеможливлення 
механічних пошкоджень архівних справ, ГДА СБУ створює тематичні 
колекції цифрових копій документів. Потреба у створенні таких під-
бірок обумовлюється кількістю звернень до архіву щодо певної теми, 
знакових історичних фігур, пам’ятних дат та ювілеїв, наприклад, про 
аварію на ЧАЕС, трагедію Бабиного Яру, Угорську революцію 1956 р., 
Михайла Грушевського та ін. До тематичної цифрової колекції входять 
копії архівних справ із різних фондів. Ознайомитися та замовити безко-
штовну копію необхідних документів можна в читальному залі архіву. 
Ця діяльність ГДА СБУ є продовженням розпочатої в 2009 р. роботи 
зі створення ІДЗ.

ГДА СБУ також налагодив співпрацю з ЦДВР щодо публікації 
тематичних колекцій он-лайн на веб-сторінці Електронного архіву 
україн ського визвольного руху avr.org.ua. Впродовж 2014–2019 рр. 
було опуб ліковано 3 тис. 877 копій архівних документів. Основний ма-
сив – це трофейні документи українського антикомуністичного підпіл-
ля, інформаційні повідомлення КГБ на адресу ЦК Компартії Радянської 
України, а також документи з архівно-кримінальних справ. Он-лайн ко-
лекції, зазвичай, формувалися за тематичним принципом, наприклад: 
«Друга світова в нотатках очевидців» (87 документів), «Розстріли в 
тюрмах Західної України в 1941 р.» (85), «Боротьба КГБ з пам’яттю 
про Бабин Яр» (26), «Іноземні дипломати про Голодомор 1932–1933 
в документах ОГПУ» (26), «Антинацистський фронт УПА» (61). Най-
більш запитуваною стала колекція «Чорнобильська трагедія – злочин 
радянської влади» (32 документи), тільки за 2 дні 26–27 квітня 2016 р. 
з нею ознайомилося 26 тис. 425 відвідувачів Е-архіву.

Прийняття декомунізаційного законодавства і Закону України 
«Про доступ до архівів репресивних органів…» призвело до зростання 
уваги медіа до фондів архіву. Більш активно журналісти зверталися до 
ГДА СБУ в 2015 та 2016 роках, пізніше увага ЗМІ перебувала приблиз-
но на однаковому рівні. Так, у 2016 р. до архіву надійшло 36 звернень, 
у 2017 р. – 28, а в 2018 р. – 29. 

У фокус медіа потрапляють, як правило, знакові та ювілейні історичні 
події чи пам’ятні дати, такі як Голодомор, депортаційні операції «Вісла» 
та «Захід», Друга світова війна, аварія на Чорнобильській АЕС, Україн-
ська Гельсінська група тощо. Разом із тим, багато журналістів працюють 
в читальному залі архіву та публікують журналістські матеріали, створені 
на основі «архівів КГБ». На основі архівних фондів виходить більшість 
передач телепрограми «Розсекречена історія» на телеканалі «UA:Пер-
ший» та «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» на телеканалі «ZIK».

Зважаючи на запит від журналістської спільноти, ЦДВР за уча-
сті архіву реалізували проект «Deconstruction. Архіви КҐБ для медіа», 
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покликаний ознайомити медійну спільноту з особливостями архівного 
пошуку та роботи з документами колишніх комуністичних спецслужб. 
Результатами проекту став вихід понад 50-ти журналістських матеріа-
лів, а також публікація посібника «Архіви КҐБ для медіа»24. У продов-
ження проекту триває робота над створенням однойменного навчаль-
ного он-лайн курсу.

Час до часу архів стає також і знімальним майданчиком. Зазвичай 
це документальні фільми, присвячені комуністичним репресіям або іс-
торії спецслужб. Добрим прикладом співпраці є відома стрічка «Бу-
динок «Слово» режисера Тараса Томенка, яка розповідає про складні 
долі письменників – його мешканців, більшість з яких стали жертвами 
Розстріляного відродження.

Архів здійснює активну міжнародну співпрацю. Довголітнім 
партнером є Інститут національної пам’яті Республіки Польща. Ок-
рім спільного наукового видання «Польща та Україна у 30–40 роках 
ХХ століття» здійснюється також обмін копіями архівних документів 
(загальна кількість обмінів на сьогодні сягнула понад 80 тис. з обох 
сторін). Проведено презентації спільних видань в Україні, Польщі, 
Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Австралії. 

Активною є також співпраця з чеськими установами – Архівом 
справ державної безпеки та Інститутом досліджень тоталітарних режи-
мів Чеської Республіки. Також здійснюється обмін копіями докумен-
тів із метою підготовки виставок та наукових видань, тривають спільні 
проекти з оцифровування архівів репресивних органів. На завершаль-
ному етапі знаходиться видання збірника документів під назвою «Чесь-
кий вимір великого терору».

Триває співпраця з інституціями, у фокусі досліджень та діяльності 
яких – Юдаїка та Голокост. Зокрема, з Центром спадщини Менахема 
Беґіна (Ізраїль), Центральним Сіоністським архівом (Ізраїль), Фунда-
цією NADAV (Ізраїль), Європейським порталом із дослідження Голо-
косту (Нідерланди), Меморіальним музеєм Голокосту США та Меморі-
альним комплексом катастрофи та героїзму Яд Вашем Держави Ізраїль. 

На рівні співробітництва між архівними і науковими установами та 
ГДА підписано ряд Меморандумів про взаєморозуміння та співробіт-
ництво. Довголітнім партнером є Інститут історії та культури німців у 
Північно-Східній Європі при Гамбурзькому Університеті (ФРН), з яким 
розпочато проект під робочою назвою «Переселення німців з Волині, Бу-
ковини, Східної Галичини та Бессарабії в Третій Рейх у 1939–1940 роках».

Укладено Меморандуми про співробітництво з Національним архі-
вом Фінляндії та Управлінням із розшуку військовополонених та зни-
клих безвісти Міністерства оборони США. На фінальній стадії – укла-
дання Угоди про співпрацю з Історичним архівом державної безпеки 
Угорщини. У планах – підписання порозумінь про співпрацю з Інсти-
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тутом національної пам’яті Словаччини та Центром дослідження гено-
циду та резистансу жителів Литви.

Відповідно до Закону України «Про доступ до архівів репресивних 
органів…» документи комуністичних спецслужб, що зберігаються в ін-
ституціях, яким не властиві архівні функції, мають бути передані в Га-
лузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті. 
З метою підготовки трансферу зазначених архівних фондів, ГДА СБУ 
здійснює підготовчу роботу. До цього моменту архів продовжує працю-
вати, виконуючи 2 ключові функції – зберігати документи Національного 
архівного фонду та забезпечувати користувачам відкритий доступ до них. 

З ІСТОРІЇ АРХІВІВ ТА АРХІВНИХ ЗІБРАНЬ

Круглий стіл з нагоди двадцятиліття спільної польсько-української робочої групи. 
Сидять справа наліво: Ян Пєкло, Михайло Глуговський, Олег Ладан, Андрій Когут.

Київська презентація 9-го тому спільної польсько-української серії 
«Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. 

Невідомі документи з архівів спеціальних служб».
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Презентація видання 
«“Великий терор” в Україні. Німецька операція 1937–1938 рр.» 

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 
Сидять справа наліво: Отто Лухтерхандт, Сергій Кокін, Альфред Айсфельд, 

Андрій Когут, Йоахим Таубер, Дмитро Мєшков.
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Збірник документів у 3-х томах «Відлуння Великого терору».
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Заголовний банер 
чесько-української виставки 
«За вашу і нашу свободу».

Банер з документами КГБ 
чесько-української виставки 
«За вашу і нашу свободу».

Вінкель політичного в’язня 
концтабору Бухенвальд 
Павла Потоцького.
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Банер з чесько-української 
виставки 

«За вашу і нашу свободу».

Банер про Василя Макуха 
чесько-української виставки 
«За вашу і нашу свободу».
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Заголовний банер документально-мистецької інсталяції «Під саркофагом».
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Документально-мистецька інсталяція «Під саркофагом».
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The activity of the Branch State Archives of the Security Service of Ukraine 
from the moment of its creation was briefl y analyzed. An overview of key trends 
in the development of the archives is carried out. The scientifi c and informational 
activity of the institution is analyzed.
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