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ІСТОРІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ 
У ДОКУМЕНТАХ ЦДАГО УКРАЇНИ 

Подано добірку документів із фондів Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України про становлення і розвиток архівних установ, 
охарактеризовано видовий та змістовний склад документів ЦДАГО України.

Ключові слова: державні архіви; партійні архіви; документи; архівні ко-
лекції; архівосховища; українські архівні установи в еміграції.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань Украї-
ни (ЦДАГО України) зберігається значний масив документів Націо-
нального архівного фонду (НАФ), що висвітлюють становлення та роз-
виток архівних установ у ХХ ст. За походженням документи можна 
поділити на 3 групи: документи органів радянської влади, що зберіга-
ються у фонді № 1 “Центральний комітет Комуністичної партії України 
(ЦК КПУ)”; документи товариств та об’єднань українців в еміграції – 
Ф. № 269 “Колекція документів “Український музей в Празі”; архівні 
кримінальні справи стосовно репресованих архівістів – Ф. № 263 “Ко-
лекція позасудових справ реабілітованих”. 

Різноплановими є також видовий склад та інформаційна насиче-
ність зазначених документів. В їх тематичному розмаїтті можна виді-
лити окремі групи. Перша, де розкрито історію архівного будівництва, 
представлена документами, що були надіслані до ЦК КП(б)У, про ді-
яльність системи партійних архівів в Україні та державні архіви, а та-
кож документальними джерелами про українські архівні установи в емі-
грації. Це – постанови, проекти постанов, розпорядження, циркулярні 
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листи, протоколи засідань органів влади УСРР–УРСР, установчі доку-
менти організаційно-розпорядчого характеру, що висвітлюють особли-
вості функціонування партійних, державних та емігрантських архівних 
установ у ХХ ст., доповідні записки, повідомлення, листи очільників 
архівної системи та архівних установ УСРР–УРСР у ЦК КП(б)У–КПУ 
щодо питань розвитку архівної галузі тощо. 

Особливу наукову цінність мають документи, що висвітлюють ста-
новлення архівної галузі в радянський період (1920–1930-ті роки). Се-
ред них – нормативно-правові акти, що кодифікували створення мережі 
центральних державних та партійних архівів, унормовували питання 
забезпечення збереженості архівних документів, їхнє упорядкування та 
облік, фінансування архівних установ тощо. Однією із ключових для 
розвитку архівної справи цього періоду була постанова Ради народних 
комісарів УСРР “Про охорону архівів” від 31 жовтня 1922 р. У ній 
йдеться про створення Єдиного державного архівного фонду, опікува-
тися яким мало Головне архівне управління при Народному комісаріаті 
освіти УСРР. Проте, попри декларування єдності державного архівного 
фонду, документи з історії Комуністичної партії та її діяльності пере-
давалися на зберігання до Істпартів1, а згодом – до Центрального та 
обласних партійних архівів.

Про структуру Українського центрального архівного управління, 
його основні напрями діяльності та завдання свідчить проект постано-
ви ВУЦВК “Положення про Українське центральне архівне управління 
та його місцеві органи”, датований 1925 р. Так, серед напрямів роботи 
Управління визначалися: “загальне завідування всім архівним фондом; 
централізація архівних матеріалів в установах Укрцентрархіву; загаль-
не керівництво архівною частиною поточного діловодства в установах, 
спільно з РСІ (Робітничо-селянська інспекція – І. Ж.), видання архівних 
матеріалів та наукових праць, основаних на них, організація заходів із 
підготовки архівних працівників”2.

Важливим кроком у розвитку архівної справи в Україні став І Все-
український з’їзд архівних працівників, проведений у травні 1926 р. 
у м. Харкові. Проект його порядку денного передбачав розгляд низки 
питань, серед яких: доповідь про діяльність та завдання Укрцентрар-
хіву, доповідь Істпарту ЦК КП(б)У, визначення основних принципів 
розподілу архівних документів і схеми архівосховищ, утворення ме-
режі кореспондентів архівних установ тощо. До кола актуальних на-
уково-архівознавчих проблем були віднесені: “науково-технічні умови 
перерахування архівних матеріалів; основи роботи з відокремлення ма-
теріалів, які належать до утилізації; реєстрація та облік Єдиного дер-
жавного архівного фонду”3.

Про стан архівних установ 20–30-х років ХХ ст. красномовно свід-
чать повідомлення очільників архівної системи в ЦК КП(б)У. Так, із 
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доповідної записки завідувача Центрального архівного управління 
УСРР М. А. Рубача про невідкладні та необхідні заходи в архівній 
справі в УСРР, датованої 25 березня 1927 р., можна отримати інфор-
мацію про загальний стан архівної галузі, структуру архівної системи, 
особовий склад та кадрове забезпечення тощо. Зокрема, повідомля-
лося про загрозливе становище, в якому опинилися архівні установи 
внаслідок “безгосподарності та неналежного фінансування”. Також 
піднімалося питання відсутності спеціально обладнаних для зберіган-
ня документів приміщень: “Всі архівосховища, які маються нині, яв-
ляються тимчасовими, напохваті пристосованими помешканнями; всі 
вони зараз переповнені (особливо в Харкові) архівними матеріалами. 
Дальша концентрація, навіть важливіших матеріалів, зустрічає непере-
можні перешкоди”4. В листі керуючої Центральним архівним управ-
лінням УСРР Г. М. Барвінок секретареві ЦК КП(б)У С. В. Косіору від 
11 квітня 1936 р. йшлося про необхідність забезпечення збереженості 
архівних документів Київського обласного історичного архіву, які “по-
ставлені Президією Київської міськради під загрозу цілковитого зни-
щення”5.

У роки Другої світової війни перед керівниками архівних установ 
постала проблема евакуації документів. Протягом липня – вересня
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1941 р. із державних архівів України було евакуйовано 1 млн 500 тис. 
справ, 6 тис. 500 фондів. Ці цифри, як і інформація про роботу 
Управління державними архівами НКВС УРСР за період з червня 
1941 р. до жовтня 1942 р., містяться у доповідній записці виконувача 
обов’язків народного комісара внутрішніх справ УРСР С. Р. Савченка 
в ЦК КП(б)У від 25 жовтня 1942 р.6. Проте, через нестачу транспорт-
них засобів вивезти всі документи не вдалося. Значна їх кількість 
була спалена. До прикладу, Центральний партійний архів ЦК КП(б)У
втратив близько 70% документів – близько 144 тис. од. зб., у т. ч. 
документи відділів ЦК КП(б)У (агітаційно-масового, культурно-про-
пагандистського, кадрів, обліково-статистичного і інформаційного 
секторів та ін.) за 1919–1936 рр., документи Центральної контроль-
ної комісії КП(б)У (1923–1934 рр.) та Партколегії Комісії партійного 
контролю при ЦК ВКП(б) по УРСР (1937 р.); картки кандидатів у 
члени КП(б)У та партквитки старого зразка; тимчасові посвідчення 
членів і кандидатів у члени КП(б)У. Серед втрат архіву були доку-
менти ЦК ЛКСМУ (1919–1926 рр.), апеляційні справи комсомоль-
ців (1925–1939 рр.), документальні комплекси Істпарту ЦК КП(б)У 
(1920–1925 рр.) та Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських 
інститутів (ВУАМЛІН) (документи інститутів філософії, історії, 
економіки, радянського будівництва і права, комісії з літератури за 
1925–1936 рр.)7. Свідоме знищення документів, яких не можна було 
евакуювати, – одна з найдраматичніших сторінок в історії архівної 
справи України.

Документи повоєнного періоду відтворюють процес відбудови ар-
хівної галузі, інформаційне відновлення втрачених у роки війни ко-
лекцій і фондів, матеріально-технічне забезпечення архівних установ, 
заснування нових архівів, науково-методичну роботу з упорядкування 
документальних матеріалів тощо. 

Більш комплексно у фондах ЦДАГО України представлені доку-
менти з історії системи партійних архівів. Вони висвітлюють їх ство-
рення та трансформацію, структуру і напрями діяльності, особливості 
комплектування документами, їх використання, характер взаємодії між 
партійними та державними архівними установами тощо. Це, зокрема, 
документи про діяльність започаткованого у 1929 р. Єдиного партій-
ного архіву (ЄПА) Інституту історії партії та Жовтневої революції на 
Україні при ЦК КП(б)У. Основним завданням ЄПА було виявлення, 
збирання та систематизація партійних документів, а також керівництво 
роботою партійних архівів на місцях. Відповідно до “Положення Інсти-
туту історії партії та Жовтневої революції на Україні при ЦК КП(б)У”,
затвердженого на засіданні Оргбюро ЦК КП(б)У 2 вересня 1932 р., 
до складу ЄПА КП(б)У входили 6 груп: мемуарна, центральне ар-
хівосховище, місцевих партархівів, комуністичного юнацького руху, 
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копіювання та інструктажу8. Постановою Політбюро ЦК КП(б)У від 
11 серпня 1939 р. Центральний партійний архів (ЦПА) було виділено у 
самостійну організацію, керівництво якою покладалося на відділ про-
паганди і агітації ЦК КП(б)У, а обласні істпарти та партархіви об’єд-
нані у єдиний обласний партархів, що підпорядковувався Центрально-
му партархіву9. За постановою Політбюро ЦК КП(б)У від 23 березня 
1945 р., Центральний партійний архів ЦК КП(б)У було реорганізовано 
в сектор Української філії Інституту Маркса-Енгельса-Леніна (ІМЕЛ) 
при ЦК ВКП(б)10, назва якого змінювалася відповідно до політичної 
ситуації в СРСР. До його фондів передавалися документи про підпіль-
ний та партизанський рухи опору в роки Другої світової війни, роботу 
в тилу, боротьбу з українським національно-визвольним рухом тощо. 
Також партархів-сектор продовжував здійснювати керівництво науко-
во-методичною роботою партійних архівів обласних комітетів партії11. 
Із проголошенням незалежності України, Указом Президії Верховної 
Ради України від 27 серпня 1991 р. документи архівів Компартії Украї-
ни переходили в підпорядкування Головного архівного управління при 
Кабінеті Міністрів України та його установ на місцях. А постановою 
КМ України від 25 жовтня 1991 р. на базі колишнього архіву ЦК Ком-
партії України створювався Центральний державний архів громадських 
об’єднань України, який також підпорядковувався Головному архівно-
му управлінню при КМ України12.

Другу тематичну групу представляють: офіційне листування про 
формування та наповнення архівних колекцій УСРР–УРСР, докумен-
ти про діяльність представників української еміграції зі збирання та 
збереження документів, що розкривають події революції та національ-
но-визвольних змагань 1917–1921 рр. в Україні, Першої світової війни 
1914–1918 рр., діяльності української еміграції у міжвоєнний період. 
Вони дозволяють відтворити епізоди формування окремих архівних 
фондів та колекцій, їх наповнення тощо. Зокрема, сюжет про вито-
ки передавання до архівів України т. зв. “Празького архіву” яскраво 
висвітлює лист міністра закордонних справ УРСР Л. Х. Паламарчука 
в ЦК КПУ про виявлені в Чехословаччині документи “Українського 
музею у Празі”, датований 24 червня 1957 р.13 Сама ж історія створен-
ня та функціо нування цієї установи відтворена у Ф. 269 (оп. 1, спр. 
455–471). 

Музей визвольної боротьби України був започаткований представ-
никами української еміграції в 1925 р. у Празі (Чехословацька Респуб-
ліка). За час існування Музею у його фондах накопичилася величезна 
кількість документів та матеріалів. Це документи українських держав-
них, військових, громадсько-політичних діячів, представників науки, 
культури, освіти, інших осіб, які були змушені покинути Батьківщи-
ну; часописи, газети, бюлетені, інші друковані видання, що виходили 
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в країнах-осередках української еміграції в усьому світі. Музей діяв 
як типова архівна установа: крім збирання та зберігання документів,
надавав інформацію за запитами громадян. Про це, зокрема, свідчить 
лист голови редакції часопису “Вісник Союзу українських емігрант-
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ських організацій в Чехословаччині” М. М. Галагана до керівництва 
Музею, датований 29 жовтня 1931 р.: “До нас звернулись з проханням 
дати особисту посвідку пану Біркену, який згідно з повідомленням мав 
бути зареєстрований в Українській Місії у Празі. Нам відомо, що
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Лист міністра закордонних справ УРСР Л. Х. Паламарчука в ЦК КПУ
про виявлені в Чехословаччині документи “Українського музею в Празі”. 

24 червня 1957 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 892, арк. 156–157.



184 ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Витяг із Статуту Товариства “Музей визвольної боротьби України”.
Січень 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 455, арк. 1, 2.



185ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Фрагмент сторінки часопису “Вісті Музею визвольної боротьби України”. 
Травень, 1938 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 456, арк. 31зв.
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архів цієї місії переданий на перехову до Вашого Музею, тому про-
симо Вас, оскільки це можливо, подати нам дані про згаданого пана 
Біркена, а саме, про його походження, місце і час народження, попе-
реднє заняття”14. 

Також у фонді відклалися документи нормативно-методичного та 
облікового характеру, матеріали про матеріально-технічне забезпечен-
ня Музею та ін. Це – правила прийняття на зберігання документів та 
інших предметів15, списки зібраних статутів, часописів, словникових 
видань, карт, церковних стародруків16, алфавітна книга обліку надхо-
джень17, матеріали про придбання та будівництво власного будинку для 
Музею18 тощо. Саме завдяки запровадженню унормованих підходів до 
комплектування, обліку та зберігання документальних матеріалів орга-
нізатори Музею визвольної боротьби України у Празі змогли зібрати 
унікальну колекцію документальних свідчень українських національ-
но-визвольних змагань.

Частина цих документів, репрезентована матеріалами Української 
академічної громади, Центрального емігрантського союзу українських 
студентів, Українського національного союзу, Українського істори-
ко-філологічного товариства, товариств колишніх вояків УНР, Спілки 
українських пластунів, Спілки українських лікарів та ін. організацій, 
листуванням представників української еліти: В. Винниченка, С. Пет-
люри, Є. Петрушевича, С. Смаль-Стоцького, О. Кандиби (Ольжича), 
В. Петріва, А. Лівицького, родини Антоновичів та ін., зберігається у 
ЦДАГО України. 

Окремий тематичний блок становлять документи, що висвітлю-
ють життєвий та творчий шлях відомих архівних діячів – автобіогра-
фії, матеріали про їхню наукову діяльність, службові характеристики 
тощо. На особливу увагу заслуговують документальні свідчення про 
долі архівістів, які потрапили у лещата радянської тоталітарно-репре-
сивної системи. Це, зокрема, архівні кримінальні справи керівників 
архівних установ різних років: очільника першого державного органу 
управління архівною справою в Україні за доби Центральної Ради – 
Бібліотечно-архівного відділу Департаменту мистецтв Генерального 
секретарства справ освітніх (з 9 січня 1918 р. – Народного міністерства 
освіти УНР) (1917–1918 рр.) Олександра Сергійовича Грушевського; 
очільника Центрального архівного управління УСРР (1925–1931 рр.) 
Михайла Абрамовича Рубача (Рубановича); очільника Центрального 
архіву давніх актів у Києві (1921–1931 рр.) Віктора Олександровича 
Романовського та ін.

Таким чином, документи, що зберігаються у фондах ЦДАГО Украї-
ни, є важливим і цінним джерелом з історії архівної справи в Україні 
у ХХ ст. Вони дозволяють розкрити створення і становлення архівних 
установ та основні віхи їхнього розвитку.

ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ



187ПУБЛІКАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Анкета арештованого Олександра Сергійовича Грушевського. 
11 серпня 1938 р.

ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 64688, арк. 8–8зв., 195.
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Фрагмент анкети арештованого Михайла Абрамовича Рубача (Рубановича). 
15 лютого 1935 р.

ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 39490, арк. 7, 63а.
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Сторінки паспорта Віктора Олександровича Романовського. 
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1 спр. 66855, т. 1, арк. 145, 146.
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Нижче, мовою оригіналу із збереженням мовно-стилістичних осо-
бливостей згідно з сучасною орфографією і пунктуацією, подаються 
витяги із окремих документів, що зберігаються в архіві.

№ 1
Витяг

із “Правил користування архівними матеріалами”. 

[1920-ті рр.]

1. Все архивы остаются открытыми для пользования. Закрытыми для об-
щего пользования считаются Центральный архив революции и все истори-
ко-революционные отделы Губистархивов. Доступ к материалам означенных 
архивов возможен по соглашению Укрцентрархива с Истпартом ЦК КП(б)У.

2. Копии, выписки и справки выдаются по письменному заявлению как 
учреждений, так и частных лиц, с соблюдением правил устава о гербовом 
сборе и с взиманием канцелярского сбора в доход государства согласно уста-
новленных правил.

Справки, выписки и копии документов из Центрального архива револю-
ции и из историко-революционных отделов Губистархивов выдаются только 
с разрешения Истпарта.

Копии размером более одного листа снимаются за особую плату, если ра-
бота производится силами архива. Если копии снимаются заинтересованными 
учреждениями или лицами, то один экземпляр копии оставляется архиву.

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 2022. Арк. 16. Засвідчена копія. Машинопис.

№ 2
Витяги 

із доповідної записки завідувача Центрального архівного 
управління УСРР М. А. Рубача в ЦК КП(б)У 

“Про невідкладні та необхідні міроприємства в архівній справі в УСРР”.

25 березня 1927 р.

В УСРР в наслідку жорстокої громадянської війни більшість архівів лікві-
дованих установ опинилися в безгосподарчому загрозливому стані. Ці архіви 
мають величезне науково-історичне й політичне значення. […]

Архіви Рад Робітничих і Червоноармійських Депутатів, партійних, про-
фесійних організацій, Народного Секретаріату, Раднаркому, Наркоматів, ЦК 
КП(б)У, архіви контрреволюційних урядів і інші архіви, починаючи з центра 
і закінчуючи волостю, являються основним джерелом для вивчення історії й 
досвіду революції.

Виявити, сконцентрувати в архівосховища та належно впорядкувати ці 
архіви, являється складною задачею, що вимагає значних коштів і сил, бо ці 
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архівні матеріали розпорошені по селах, станціях та ріжних містах, з огляду 
на численні евакуації.*[…]

Про науково-історичне значення вже сконцентрованих до 10.000 архівних 
фондів ріжних установ, значінні цих матеріалів для розвитку української нау-
ки, – казати не доводиться. Досить зазначити, що серед них мається до 2.500 
архівних фондів установ і організацій періоду 1917–1921 рр., що сконцентро-
вані переважно за останні півтора роки. Серед цих фондів мається багато ма-
теріалів, що мають велике політичне значення, які до цього часу нами мало 
використовані в нашій політичній боротьбі (архіві контрреволюційних урядів: 
Центральної Ради, Генерального Секретаріату, Гетьманщини, Директорії, Де-
нікінщини і т.інш.).

[…] Штати і фінансові асигнування архівних органів, що маються зараз, 
являються явно недостатніми по обсягу тієї невідкладної роботи, що її треба 
виконати (в РСФСР на архівну справу по держбюджету асигновано в два рази 
більше, ніж в УСРР при відповідному зменшенні по коефіцієнту 1:4).

ВИКОНАННЯ ДЕЯКИХ ЗАХОДІВ В АРХІВНІЙ СПРАВІ НЕ МОЖЕ 
БУТИ ВІДКЛАДЕНО, БО ЦЕ ЗАГРОЖУЄ ЗАГИБЕЛЛЮ АРХІВНИХ МАТЕ-
РІАЛІВ, що мають науково-історичне політичне значення. […]

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 2498. Арк. 22, 23. Оригінал. Машинопис.

№ 3
Постанова 

Політбюро ЦК КП(б)У “Про місцеві партархіви та істпарти”. 
11 серпня 1939 р.

ЦК КП(б)У постановляє: 
1. Виділити Центральний партархів у самостійну організацію при ЦК 

КП(б)У. Керівництво партархівом покласти на відділ пропаганди та агітації 
ЦК КП(б)У. 

2. Об’єднати обласні істпарти та партархіви в Єдиний обласний партар-
хів. Центральному і обласним партархівам розгорнути науково-дослідну роз-
робку архівних матеріалів. Керівництво облпартархівами покласти на секре-
тарів обкомів по пропаганді. 

* В сучасний момент до складу Центрального Архівного Управління, що 
перебуває при Президії ВУЦВК’у, входять: 

1) 5 ЦЕНТРАЛЬНИХ АРХІВІВ Центр. Архів Революції, 2 Центр. Істор. 
Архіва в Харкові і Києві, Центральний Архів Давніх Актів в Києві, та знов 
зорганізований в 1926 році Центральний Архів Праці в Харкові.

2) 5 КРАЄВИХ ІСТОРИЧНИХ АРХІВІВ для архматеріалів ліквідованих гу-
берніальних установ (у Полтаві, Чернігові, Дніпропетровську, Одесі та Харкові).

3) 40 ОКРУГОВИХ АРХІВНИХ УПРАВЛІНЬ.
Штат усіх установ, що знаходяться на держбюджеті, складає 99 чол.; 

штат усіх округових архівних управлінь, що знаходяться на місцевому бю-
джеті, складає 161 чол. (з них 12 сторожів).

Кошторис Центрального Архівного Управління в біжучому 1926/27 бю-
джетовому році складає 149.163 карб. Кошториси усіх округових архівних 
управлінь складають 194.000 карб.
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3. Зобов’язати відділ кадрів ЦК КП(б)У та обкомів КП(б)У укріпити цен-
тральний партархів та облпартархіви перевіреними партійними кадрами. 

4. Зобов’язати центральний і облпартархіви закінчити не пізніше 1.VІІ-
1940 р. розробку і опис архівних матеріалів. Обласним партархівам проводити 
систематичну концентрацію архівних матеріалів міськкомів і райкомів КП(б)У. 

5. Зобов’язати міськкоми і райкоми КП(б)У в 2-місячний термін впорядкува-
ти всі архівні матеріали міськкомів і райкомів КП(б)У. Відповідальність за стан 
партійних і комсомольських архівів в міськкомах і райкомах КП(б)У покласти 
на секретарів МПК (міський партійний комітет – І. Ж.) та райкомів КП(б)У. 

6. Зобов’язати Центральний партархів при ЦК КП(б)У забезпечити керів-
ництво облпартархівами по питанням упорядкування, систематизації архівних 
матеріалів та архівної техніки. 

7. Зобов’язати обкоми КП(б)У в найближчий час намітити конкретні за-
ходи по упорядкуванню роботи партархівів та забезпечити такі відповідальни-
ми приміщеннями і устаткуванням. 

ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 6. Спр. 557. Арк. 151–152. Оригінал. Машинопис.
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There is given the review and published documents of the Central State 
Archives of Public Organizations of Ukraine on the formation and development of 
archival institutions in the 1920s-1930s.
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