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С. О. ЯКОБЧУК*

КОМПЛЕКСНЕ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ
«АРХІВНІ УСТАНОВИ КИЇВЩИНИ: ПУТІВНИК»

На сучасному етапі розвитку науки архіви виконують особливу мі-
сію – забезпечення збереження, всебічного вивчення документальної 
спадщини, що має історичну, наукову та юридичну цінність. Серед них 
важливе місце посідають регіональні архівні установи. 

Нещодавно вийшло друком комплексне довідково-інформаційне 
видання «Архівні установи Київщини: Путівник»1, що містить узагаль-
нюючі відомості про архіви регіону станом на 2018 р. Вони є скарбни-
цею національної та історичної пам’яті про минуле і сьогодення укра-
їнських територій в межах Київського намісництва, Київської губернії 
та Київської області.

 
Архівна мережа на Київщині по-

чала формуватися з другої половини 
XVIII ст., коли було створено архів Ки-
ївського намісництва, а після 1796 р. – 
Київ ський губернський архів та від-
повідні установи в повітах. З 1885 р. 
українські учені проводили копітку ро-
боту щодо заснування Київської губерн-
ської архівної комісії, яка розпочала 
свою діяльність у 1914 р. як підрозділ 
Київського товариства охорони пам’я-
ток старовини і мистецтв.

За доби Центральної Ради було 
створено перший державний орган 
управління архівною справою в Украї-
ні – Бібліотечно-архівний відділ Департаменту мистецтв Генерального 
секретарства справ освітніх. У період Української революції і боротьби 
за українську державність (1917–1921 рр.) питання «рятування архів-
ної спадщини» належало до ключових напрямів діяльності усіх україн-
ських урядів.

У липні 1919 р. було організоване Головне управління архівною 
справою, що підпорядковувалося позашкільному відділу Народного 
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комісаріату освіти УСРР. Через 3 роки почало працювати Головне 
архівне управління згаданого наркомату, а у січні-липні 1922 р. було 
створено місцеві архівні установи – губернські архівні управління, при 
яких виникли губернські історичні архіви. Частина районних архівних 
установ Київщини також сформувалася саме впродовж 1920-х років.

На сучасному етапі архівна мережа Київської області включає дер-
жавний архів області, 25 архівних відділів та секторів районних дер-
жавних адміністрацій, 12 архівних установ міських рад, 4 трудові архі-
ви міськрад та 23 районні трудові архіви.

Видання поділене на умовні розділи, відповідно до профілю архів-
них установ. Відкриває путівник стаття «Державний архів Київської 
області». Наступні розділи «Архівні установи районних державних ад-
міністрацій», «Архівні відділи (сектори) міських рад», «Трудові архіви 
міських рад», «Трудові архіви районних, селищних і сільських рад» 
присвячені архівним установам, підзвітним та підконтрольним Держав-
ному архіву Київської області.

Кожній архівній установі у виданні присвячена окрема стаття. На 
початку вміщено адміністративну інформацію про архів – офіційну наз-
ву, короткі відомості про керівника, адресу, контактні дані, графік ро-
боти та транспорт, насамперед із Києва. Наступним елементом статей є 
історична довідка – узагальнена інформація про ключові етапи розвитку 
архівних установ від моменту їх створення. У розділі «Обсяг фондів» 
зафіксовано відомості про загальну кількість фондів, справ та хроноло-
гічні межі документів, які перебувають на зберіганні в кожній архівній 
установі області. Анотація складу фондів містить коротку характеристи-
ку документальних масивів архівних установ, починаючи з хронологіч-
но найдавніших документів. У розділі «Доступ до інформації» можна 
знайти інформацію про довідковий апарат архівних установ (бази даних, 
каталоги, картотеки, кількість описів, бібліотечний фонд тощо).

Окрім того, кожна стаття путівника має ілюстративну складову. 
Вона включає фотографії керівника, сучасного приміщення архіву та 
окремих документів із фондів. 

Частину тексту видання перекладено англійською мовою. Це, зо-
крема, передмова до путівника, узагальнююча стаття «Державні архівні 
установи та архівні установи органів місцевого самоврядування Київ-
ської області», анотована стаття «Державний архів Київської області» 
та перші розділи анотованих статей, присвячених архівним установам 
Київщини, що містять адміністративну інформацію.

Путівник адресований науковцям, краєзнавцям, викладачам, сту-
дентам та усім, хто цікавиться історією Київщини. Сподіваємося, що 
видання знайде свою читацьку аудиторію, сприятиме розширенню 
доступу до документального масиву архівних установ області, погли-
бленню і збагаченню джерельної бази наукових студій.
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