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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Проголошення незалежності України 

1991 року стало відправною точкою для державного відродження, розвитку 

національної культури, відновлення пам’яті про видатних українських діячів та 

утвердження національної свідомості та самосвідомості народу України. У цей 

час посилились процеси інтеграції України у світове співтовариство, 

розширилися та поглибилися міжнародні зв’язки у різних сферах державного 

управління, економіки, науки та культури, тіснішими стали контакти з 

зарубіжним українством, його громадсько-політичними, науковими, 

культурними (у т. ч. архівними, музейними, бібліотечними) інституціями. У 

процесі формування державної політики України в архівній галузі, створення 

законодавчої бази, конституювання понять Національний архівний фонд та 

національна архівна спадщина, на порядку денному постала проблема 

збереження та повернення на терени незалежної суверенної України її 

культурних цінностей, невід’ємною складовою яких є архівна україніка – 

документи з української історії та культури, які зберігаються за кордоном, та 

документи іноземного походження, що стосуються історії України. 

Значне розширення проблематики історичних досліджень, зацікавленість 

науковців у вивченні раніше замовчуваних та недосліджуваних тем, 

актуалізувало їх звернення до архівних першоджерел, значна частина яких у 

радянський період перебувала на секретному зберіганні, або була 

малодоступною у зарубіжних архівосховищах. Окреме зацікавлення 

дослідників викликали документи архівної україніки, які потрапили до 

архівних спецфондів унаслідок переміщень культурних цінностей на 

завершальному етапі Другої світової війни та у повоєнний період, а також 

документальні колекції (зібрання), які були передані та повернені в Україну 

вже у період незалежності. 
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Актуальність дисертаційної роботи полягає в спробі комплексної 

репрезентації організації та реалізації процесу повернення української архівної 

спадщини до архівних установ України на державному рівні, загальному огляді 

та типологізаційній характеристиці переданих (повернених) архівних колекцій 

архівної україніки, а також визначенні джерельно-інформаційного потенціалу 

документальних комплексів, що обумовлюється малодослідженістю та 

фрагментарними науковими розвідками проблеми. Окрім цього, наукова 

значущість роботи підкреслюється актуалізацією джерельної інформації та 

введенням до наукового обігу документів архівної україніки, що дають 

можливість дослідити невідомі сторінки з історії України та життя і діяльності 

її відомих представників, а також формуванням єдиного інтегрованого переліку 

повернених та переданих в Україну колекцій архівної україніки. 

Дослідження проблеми поповнення Національного архівного фонду 

документами архівної україніки, процесу їх передачі (повернення) в Україну, а 

також вивчення самих документів як історичного джерела, дає підстави 

підтримати тезу про виокремлення нового наукового напряму в українському 

архівознавстві та джерелознавстві – «архівна україніка». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми «Українська 

нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (номер 

держреєстрації 11БФ046-01), включеної до тематичного плану історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Об’єктом дослідження є документальні зібрання архівної україніки, які 

були передані (повернені) в Україну з-за кордону від часу проголошення 

державної незалежності. 

Предмет дослідження складає процес повернення в Україну архівної 

україніки, його державне та організаційне забезпечення, аналіз сучасної 

локалізації сформованих в архівах колекцій, їх типології, складу та 

джерельного потенціалу. 
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Хронологічні межі дослідження охоплюють 1991 – 2014 рр. Нижня 

хронологічна межа обумовлена часом проголошення незалежності України та 

першими заходами на державному рівні у сфері повернення архівної україніки 

з-за кордону. Верхня межа визначена 2014 р., оскільки процес передачі архівної 

україніки триває донині. 

Географічні межі дисертації охоплюють терени України та країн 

Західної і Східної Європи, а також Північної Америки, з яких колекції архівної 

україніки були передані на постійне зберігання в архіви України. 

Метою дослідження є здійснення комплексного аналізу процесу передачі 

колекцій архівної україніки до українських архівів та його державного 

забезпечення, визначення сучасних місць зберігання переданих архівних 

зібрань, їх складу і типології, а також з’ясування джерельно-інформаційного 

потенціалу архівної україніки та напрямів його наукового використання. 

Відповідно до мети сформульовані основні завдання дослідження:  

– з’ясувати рівень наукової розробленості проблеми в історіографії, 

виявити й опрацювати джерельну базу її вивчення, окреслити понятійно-

термінологічний апарат та методику дослідження; 

– проаналізувати законодавче та наукове забезпечення діяльності 

державних інституцій у сфері повернення архівної україніки, оцінити 

діяльність академічних та галузевих (архівних) установ щодо поповнення 

Національного архівного фонду документами архівної україніки; 

– висвітлити процес створення та функціонування, оцінити 

результати діяльності спеціальних державних органів, що здійснювали 

організацію та координування процесу повернення в Україну культурних 

цінностей у цілому та архівної україніки зокрема; 

– охарактеризувати історію створення та діяльність Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки – профільної архівної установи, яка 

зберігає та вивчає документи зарубіжної україніки; 
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– встановити джерела комплектування архівів України документами 

архівної україніки, охарактеризувати принципи їх фондування, класифікації та 

місця сучасної локалізації; 

– з’ясувати географію надходження, кількісні показники переданих в 

Україну архівних зібрань та хронологічні межі представлених у них 

документів, визначити типологію та склад архівної україніки; 

– проаналізувати джерельне значення документальних комплексів 

архівної україніки, оцінити їх інформаційний потенціал та окреслити основні 

напрями його використання для дослідження проблем суспільно-політичної, 

соціо-економічної та культурної історії України. 

Методологічною основою дисертації є принцип історизму та системний 

підхід до вивчення історичних явищ. Для досягнення поставленої мети та 

розв’язання завдань дослідження використано сукупність загальнонаукових та 

спеціальних методів і прийомів пізнання – аналіз, синтез, порівняння, 

класифікації; системний підхід (для обґрунтування цілісності процесу передачі 

колекцій архівної україніки до українських архівів), структурно-

функціональний підхід (для виявлення взаємозв’язків і взаємозалежності між 

комплексами архівної україніки та суспільними явищами і процесами, що 

призвели до їх створення, впливали на зміст і структуру документів). При 

дослідженні проблеми були використані також спеціальні історичні методи: 

ідеографічний (описовий), який використовувався для узагальнюючої 

характеристики колекцій архівної україніки, переданих в Україну; проблемно-

хронологічний, історико-генетичний та статистичний методи дозволили 

проаналізувати, описати та встановити передумови та причини процесу 

передачі та повернення в Україну документів архівної україніки, 

реконструювати історію формування і походження документів кожного 

окремого фонду чи колекції, а також визначити кількісні параметри переданих 

матеріалів. Метод компаративного аналізу (історико-порівняльний) був 

використаний при порівнянні складу і структури фондів та колекцій архівної 

україніки офіційного та особового походження, а також визначенні 
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відмінностей у принципах формування вказаних архівних фондів, на прикладі 

матеріалів ф. 1366 «Бутович Микола Григорович, художник-графік» 

(ЦДАМЛМ України), ф. 10 «Омелян Йосипович Пріцак, видатний вчений, 

філолог, сходознавець, історик» (Наукова бібліотека НАУКМА), ф. 35 

«Державний центр Української народної республіки в екзилі», ф. 36 «Світовий 

конгрес вільних українців» (ЦДАЗУ), ф. 4211 «Мiсiя УНР в Швейцарiї», та ф. 

5235 «Уряд Української Народної Республiки в екзилi» (ЦДАВО України). 

Також були застосовані методи історичного джерелознавства, зокрема 

евристики, зовнішньої та внутрішньої критики джерел, які дозволили 

реалізувати поставлені у роботі мету і завдання. Разом з тим у роботі 

використано дослідницькі методи та методологічний інструментарій 

архівознавства та документознавства, що створило додаткові можливості для 

дослідження проблеми на міждисциплінарному рівні. Методику дослідження 

підпорядковано вирішенню поставлених у дисертації завдань. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що на підставі 

аналізу джерел та наукової літератури вперше комплексно розглянуто процес 

повернення в Україну значних комплексів архівної україніки через призму 

діяльності наукових інституцій (установ НАН України), спеціальних державних 

органів (Національної комісії з питань повернення в Україну культурних 

цінностей (НК), Державної служби контролю за переміщенням культурних 

цінностей через державний кордон (ДСК) та Державної архівної служби 

України (Укрдержархіву), а також проаналізувано якісний та кількісний склад 

переданих колекцій, оцінено їх джерельно-інформаційний потенціал. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у 

можливості використання його результатів при підготовці фахових досліджень 

та лекційних курсів з історії України, архівознавства, джерелознавства, 

міжнародних відносин, історії науки, культури та мистецтва, а також при 

створенні біографічних портретів тих діячів, інформація про життя та 

діяльність яких відклалися у фондах, сформованих з документів архівної 

україніки. 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

результати дослідження апробовані автором на міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях: Наукова конференція з міжнародною участю 

«Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному 

етапі» (Київ, 14 березня 2013 р.), VI Міжнародна наукова конференція молодих 

вчених «Дні науки історичного факультету 2013» (Київ, 25 квітня 2013 р.), 

Тринадцяті джерелознавці читання (присвячені 160-річчю Центрального 

державного історичного архіву України (Київ, 20 листопада 2012 р.)., ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 

«Глухівські наукові читання-2013» (Глухів, 15-17 листопада 2013 р.), ХІІ 

міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна 2014: Історія». (Київ, 25-26 березня 2014 р.), The 1st 

International Conference on History and Political Sciences (Vienna, Austria, March 

2014). 

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 5 публікаціях 

у наукових фахових виданнях, у тому числі дві статті – в зарубіжних виданнях. 

Окремі положення дисертації додатково викладені у 5 публікаціях виступів на 

наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА  

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки теми 

 

У процесі дослідження була проведена ґрунтовна евристична робота, в 

результаті якої було виявлено та критично проаналізовано історіографічний 

доробок українських та зарубіжних учених щодо вивчення архівної україніки. 

Серед основних проблем, що перебувають у центрі уваги дослідників, 

передусім слід виділити питання, які стосуються розробки понятійно-

термінологічного апарату та процесу виокремлення наукового напряму 

«архівна україніка»; розробки та впровадження державної політики у сфері 

реституції культурних цінностей; процесу виявлення, обліку, систематизації, 

описування та створення електронних баз даних документів архівної україніки. 

Окремий блок праць присвячений характеристиці переданих в Україну 

історичних документів та сформованих на їх основі архівних фондів, 

встановленню їх джерельного та інформаційного значення для вивчення 

української історії. 

Виявлення та критичне опрацювання усього історіографічного доробку з 

досліджуваної проблеми дозволяє виокремити три основні періоди у її 

вивченні. 

Розвиток національної історіографії к. ХІХ – поч. ХХ ст. на тлі 

поглиблення процесу інституалізації історичної науки, зміцнення міжнародних 

наукових зв’язків та відкриття архівів для публіки обумовив необхідність 

розширення джерельної бази історичної науки та звернення українських 

істориків до вивчення джерел зарубіжної україніки. У цей час евристичну 

роботу у зарубіжних архівах розпочали представники київської школи 

істориків-документалісті, зокрема, учень В. Антоновича Н. Молчановський 
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досліджував документи з історії українського козацтва в архівах Швеції
1
. 

Важливе місце виявлення та вивчення джерельного потенціалу документів з 

української історії у зарубіжних архівах посідало у діяльності Археографічної 

комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. У 1904 р. М. Грушевський 

розробив проект видання корпусу джерел з історії козацтва кінця ХVI – 

середини XVIII ст. З метою його реалізації було організовано роботу з 

виявлення документів у низці зарубіжних архівів: так, І. Крип’якевич збирав та 

опрацьовував джерела про витоки козаччини у Кракові, Варшаві та Москві, 

С. Томашівський досліджував документи періоду Хмельниччини в архівах 

Відня і Ватикану, В. Липинський в архівах Кракова вивчав історію української 

шляхти, М. Залізняк опрацьовував у московських архівах документи періоду 

гетьманування І. Мазепи тощо. Частина виявлених під час археографічних 

експедицій документів була опублікована у серійному виданні НТШ «Жерела 

до історії України-Руси»
2
. 

Перший період розвитку історіографії пов’язаний із посиленням інтересу 

українських учених до виявлення і вивчення джерел з національної історії у 

зарубіжних архівах, а також із виробленням та запровадженням до наукового 

обігу поняття «україніка» за аналогією з «полонікою», «россікою» тощо. Він 

припадає на першу чверть ХХ ст. і пов’язаний із створенням у 1918 р. 

Всенародної бібліотеки України при ВУАН у м. Києві, яка здійснила важливий 

внесок у розробку поняття «україніка» у бібліотечній сфері. 

У праці Д. Багалія та В. Барвінського «Українські архівні фонди в межах 

РСФРР» (1925 р.), було порушено питання про необхідність реєстрації 

                                                 
1
 Молчановский Н. Бумаги шведского государства архива по истории 

Малороссии / Н. Молчановский // Чтения в Историческом обществе Нестора-

летописца. – 1889. – Т. 13. – С. 158 – 160; Архив Юго-Западной России. – К., 

1908. – Ч. 3, Т. 6. Акты Шведского государственного архива, относящиеся к 

истории Малороссии (1649–1660 гг.) / [под. ред Н. Молчановского]. – 482 с. 

2
 Див. зокрема: Ватиканські матеріали до історії України. Т. 1. Донесення 

римських нунціїв про Україну 1648-1657 // Жерела до історії України-Руси / 

[упоряд. С. Томашівський]. – Львів, 1924. – Т. 16 та ін.  
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документів українського походження (актових, історико-літературних, 

картографічних, образотворчих) у бібліотеках, архівах та музеях Росії та інших 

радянських республіках, а також здійснено першу спробу складання на основі 

вивчення опублікованих матеріалів списків українських архівних фондів у 

російських архівосховищах
3
. 

У 1930-х рр., із згортанням процесу українізації, була припинена будь-яка 

робота із вивчення архівних документів українського походження за кордоном, 

а тема «архівної україніки» штучно виключена з проблематики наукових 

досліджень радянської історіографії та перебувала під фактичною забороною 

до часу проголошення незалежності України. 

Натомість, інтерес до архівної україніки активізувався за межами України 

і був обумовлений значним еміграційним рухом українців, формуванням 

української діаспори у багатьох країнах світу, а також створенням громадських, 

культурних, науково-освітніх, бібліотечних та архівних центрів української 

еміграції. Головними напрямками еміграційного руху українців були країни 

Північної Америки та Західної Європи, відповідно до цього найбільші осередки 

української діаспори постали у США, Канаді, Чехословаччині, Франції, Польщі 

тощо. 

Дослідження архівної україніки діячами української еміграції, а згодом 

діаспори розпочалось у міжвоєнних період і особливо інтенсифікувалось у 

другій половині ХХ ст., що складає другий – «закордонний» – етап її вивчення. 

Зарубіжні дослідники у вивченні архівної україніки акцентували увагу на 

упорядкуванні, систематизуванні документів для створення описів, каталогів, 

путівників, покажчиків та оглядів, таким чином більшість праць мали оглядово-

довідковий характер за відсутності критичного аналізу документів. 

Особливе місце серед досліджень, присвячених зарубіжному українству, 

посідає праця українського історика С. Наріжного «Українська еміґрація: 

                                                 
3
 Багалій Д. Українські архівні фонди в межах РСФСР / Д. Багалій, 

В. Барвінський // Архівна справа. – 1925. – Кн. 1. – С. 34–44. 
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культурна праця української еміграції між двома світовими війнами», перша 

частина якої побачила світ у Празі у 1942 р.
4
, яка вважається найбільш 

інформативною, оскільки написана на основі вивчення архівних документів 

українських еміграційних інституцій, що в міжвоєнний період перебували на 

зберіганні у фондах Музею визвольної боротьби України у Празі, а після Другої 

світової війни у своїй більшості були переміщені до СРСР і опинилися у 

радянських спецсховищах. Ця праця містить надзвичайно цінну фактологічну 

інформацію про діяльність українських еміграційних осередків у різних країнах 

світу, біографічні дані багатьох українських діячів і сполучає у собі елементи 

аналітичного авторського дослідження та науково-довідкового видання, і, 

зрештою, може вважатися своєрідною антологією джерельних матеріалів з 

історії  української еміграції. 

В організацію та вивчення українських архівів у США важливий внесок 

зробив Л. Винар, професор Кентського державного університету, один із 

засновників Українського історичного товариства та довголітній головний 

редактор журналу «Український історик». За його ініціативи у 1971 р. при 

Кентському університеті був заснований Центр для вивчення етнічних 

публікацій та культурних інститутів (Centre for the Study of the Ethnic 

Publications and Cultural Institutions), яким було здійснено у 1977-1978 pp. 

перший огляд етнічних, у тому числі українських, архівів, результатом якого 

стало видання путівника етнічних музеїв та архівів США (упорядники – 

Л. Винар та Л. Баттлер). У 1995 р. світ побачив аналітичний огляд Л. Винара 

«Preservation of the Cultural Heritage: Ukrainian Archives, Libraries and Museums 

in the United States» («Збереження культурної спадщини: українські архіви, 

музеї та бібліотеки у Сполучених Штатах»), в основі якого були результати 

роботи проведеної Центром дослідження із ідентифікації українських архівів, 

                                                 
4
 Наріжний С. Українська еміґрація: культурна праця української еміграції між 

двома світовими війнами / Симон Наріжний. – Прага, 1942. – Ч. 1. – 372 с. 
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бібліотек, музеїв у США
5
. Ця праця містить важливу інформацію довідкового 

характеру, оскільки в ній наведено дані про 32 українські інституції в США, у 

структурі яких існують українські архіви, музеї, бібліотеки та художні галереї, 

а також сформульовано наукові підходи до визначення самого поняття 

«українські етнічні архіви», проаналізовано принципи їх комплектування, 

систематизації, основні напрями використання документальних колекцій
6
.  

Непересічне значення для вивчення україністики має заснований у 1973 р. 

Український науковий інститут Гарвардського університету, а особливо його 

друкований орган – журнал «Harvard Ukrainian Studies», який виходить з 1977 р. 

На сторінках зазначеного видання публікувались наукові розвідки та статті про 

архіви зарубіжної україніки, зокрема статті І. Коровицького «Архів 

В. Липинського»
7
 та Є. Зибликевича «Одисея архівної спадщини Вячеслава 

Липинського (Відень–Райхенау–Берлін–Бадег–Філадельфія)»
8
 у спеціальному 

випуску, присвяченому діяльності В. Липинського – «Політичні та соціальні 

ідеї Вячеслава Липинського» («The Political and Social Ideas of Vjaсeslav 

Lypyns’kyj»). 

На увагу дослідників заслуговує праця бібліотекаря Едварда Казинця та 

проф. Михайла Лесьова «Україніка в Бібліотеці Гарвардського університету», 

яка являє собою каталог україніки із посиланнями на 850 видань, поділених за 

                                                 
5
 Wynar L. Preservation of the Cultural Heritage: Ukrainian Archives, Libraries and 

Museums in the United States / Lybomur R. Wynar. – Kent: Kent State University, 

1995. – 34 p. 

6
 Палієнко М. Українські архівні центри за кордоном: Історіографічний аспект 

проблеми / М. Палієнко // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Історія. – Вип. 54. – К., 2001. – С. 42–46. 

7
 Korowytsky I. The Archives of V. Lypyns’ky / I. Korowytsky // Harvard Ukrainian 

Studies. – 1985. – Vol. IX. – № 3/4. – P. 132–135. 

8
 Zyblikewyc E. The Odyssey of V. Lypvns’kyj’s Archives / E. Zyblikewyc // 

Harvard Ukrainian Studies. – 1985. – Vol. IX. – № 3/4. – P. 357–361. 
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категоріями – енциклопедії, словники, бібліографії, історіографічні путівники
9
. 

У 1978 р. Е. Казинцем у співавторстві з О. Майо було видано ще один каталог, 

який присвячений новим надходження за 1975-1978 рр. та українській 

мемуарній літературі
10

. Цінним інформаційним джерелом є довідник «Україніка 

в Громадській бібліотеці Брукліна», підготовлений старшим бібліотекарем 

українського походження Олександром Соколишиним, який включає перелік 

видань українською та англійською мовами
11

. 

Вагомий внесок у виявлення, упорядкування та описування колекцій 

архівної україніки, а також залучення їх до наукового обігу здійснив відомий 

канадський архівіст Мирон Момрик – багаторічний дослідник українських 

архівних збірок у Канаді. Упорядкований ним довідник
12

 містить перелік 

основних українських колекцій та зібрань у Національному архіві Канади 

(нині – Бібліотека та архів Канади) та включає стислу передмову про історію 

української еміграції та поселень у Канаді, становлення та розвиток українсько-

канадських організацій. Крім того, М. Момрик у 1980-х рр. підготував 

ґрунтовні описи цілої низки українських колекцій Національного архіву, 

зокрема – К. Антоновича (1985), О. Кисилевської (1985), А. Жука (1986) тощо
13

. 

У 1986 р. Університетом Торонто була видана праця «Україніка в 

Бібліотеці Університету Торонто: каталог», укладена д-ром Полом Магоксе та 

                                                 
9
 Kasinec E. Ucrainica in the Harvard University Library: A Preliminary Report with 

Some Materials Towards a Catalogue / E. Kasinec, M. Lesiow– Cambridge: Harvard 

Ukrainian Research Institute, 1975. – 104 p. 

10
 Kasinec E. Ucrainica in the Harvard University Library / E. Kasinec, O.К. Mayo. – 

Cambridge: Harvard Ukrainian Research Institute Reference Library, 1978. – 61 р. 

11
 Sokolyszyn A. Ucrainica in the Brooklyn Public Library / Alexander Sokolyszyn. – 

New York: Ukrainian Information Bureau, 1980. – 63 p. 

12
 A Guide to sources for the study of Ukrainian Canadians / Myron Momryk. – 

Ottawa, 1984. – 42 p. 

13
 Момрик М. Українські архівні збірки при Національному Архіві Канади / 

М. Момрик // Архіви України. – 1995. – № 1–3. – С. 81–82. 
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Надею Дякун
14

. Каталог україніки складається із 31 рубрики та 80 підрубрик, 

починаючи від найбільших – історії, етнографії, мови та літератури, музики, 

мистецтва, релігії тощо, що сприяє зручному та швидкому користуванні ним. У 

ґрунтовній передмові до видання висвітлена історія формування торонтської 

колекції та методика її опрацювання. 

Слід зазначити, що значну частину канадських архівних довідників про 

зібрання українського походження було підготовлено й видано за фінансової 

підтримки утвореного 1976 р. Канадського інституту українських студій (КІУС) 

при Альбертському університеті (м. Едмонтон, Альберта). Окрім підготовлених 

М. Момриком (у т. ч. у співпраці з Д. Совтисом та В. Головачем) описів фондів, 

побачили світ архівні довідники про картографічне зібрання у фондах 

Альбертського університету, матеріали до родинної історії, збірку Асоціації 

добробуту українських емігрантів св. Рафаеля в Канаді, колекції 

Є. Бачинського, І. Боберського, М. Лучковича та ін. Не менш важливе значення 

мала й «Архівна програма» КІУСу 1982–1983 рр., реалізована з метою 

описування архівних колекцій, їх мікрофільмування та страхування. Головним 

об’єктом програми стали зібрання усної історії, сформовані як окремими 

особами, так і українськими установами в Канаді
15

. 

Третій період вивчення архівної україніки починається із проголошенням 

незалежності України у 1991 р. і триває до сьогодні. Йому притаманна бінарна 

історіографія, що складається із закордонного та українського сегментів, які 

тісно між собою переплітаються. 

Зарубіжний сегмент історіографії не змінює свого спрямування та 

продовжує зосереджуватись на довідкових виданнях. Перше українсько-

канадське довідкове видання – анотований перелік «Архівні матеріали з історії 

                                                 
14

 Ucrainica at the University of Toronto Library: a catalogue of holdings / [compiled 

by Paul Robert Magocsi, Nadia Odette Diakun]. – Toronto: University of Toronto 

Press, 1986. – 1900 p. 

15
 Див.: Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст / 

Ірина Матяш. – К, 2008. – 152 с. 
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України в Канаді», було підготовлено за участі Археографічної комісії АН 

УРСР тогочасним директором Канадського інституту українських студій проф. 

Богданом Кравченком
16

. Стислий анотований довідник репрезентував 

інформацію про 21 колекцію, що зберігалася в двох державних архівах 

(Національному архіві Канади, Провінційному архіві Альберти), двох 

бібліотеках (Карлтонського та Альбертського університетів) та у двох 

громадських організаціях (Осередку української культури і освіти, Канадсько-

українському документаційному та дослідчому центрі). Видання 

започатковувало серію «Зарубіжна архівна україніка» і було присвячено 

І Конгресу Міжнародної асоціації україністів, на якому було відзначено 

вагомий внесок української діаспори у збереження національної культури та 

створення українознавчих наукових центрів за кордоном, а також наголошено 

на важливості спрямування спільних зусиль науковців і культурних діячів 

материкової України та українського зарубіжжя на розвиток україністики, 

збереження пам’яток національної історії та культури, сприяння їх поверненню 

в Україну
17

. 

Продовженням започаткованої Археографічною комісією довідкової серії 

стало видання у 1993 р. короткого переліку документальних матеріалів, що 

безпосередньо стосуються України й українців і зберігаються у сховищах 

національних архівів, бібліотек і музеїв, архівів графств, банків, фірм, 

наукових, мистецьких та учбових асоціацій, місіонерських та релігійних 

організацій Великої Британії, підготовленого британською архівісткою Джанет 

М. Харлі
18

. Того ж року було опубліковано короткий довідник-путівник 

                                                 
16

 Архівні матеріали з історії України в Канаді: попередній анотований перелік / 

[укл. Б. Кравченко]. – К.; Едмонтон, 1990. – 38 с. 

17
 Перший Міжнародний Конгрес Україністів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.mau-nau.org.ua/_private/kongresy/kongres1/kongresy2.htm. – 

Назва з екрану. 

18
 Documentary Sources Relating to Ukraine in Repositories in the United Kingdom: 

A Preliminary Check-list / [сompiled by Janet M. Hartley]. – Kyiv; London, 1993. – 

94 с. 

http://www.mau-nau.org.ua/_private/kongresy/kongres1/kongresy1.htm
http://www.mau-nau.org.ua/_private/kongresy/kongres1/kongresy2.htm
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«Україніка в збірках Австрії. Бібліотеки, архіви, музеї», що був укладений 

Петром Ричковим за дорученням Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України України. У ньому була 

акумульована інформація про україніку у 22-х бібліотечних, одній музейній та 

семи архівних збірках Австрії
19

. 

Вагомий внесок у дослідження архівної україніки у Чехії та Словаччині 

здійснив відомий словацький українознавець і фольклорист Микола Мушинка. 

Упродовж багатьох років він досліджував долю колекції Музею визвольної 

боротьби України у Празі, а також роль у її збереженні останнього директора 

музею С. Наріжного. Результатом дослідження стала монографічна праця 

вченого «Музей визвольної боротьби України та доля його фондів», яка вийшла 

у 1996 р. в Австралії і була перевидана 2005 р. в Україні за сприяння 

Державного комітету архівів України, Асоціації україністів Словаччини та 

Наукового товариства ім. Шевченка у Словаччині
20

. М. Мушинкою було 

висвітлено основні віхи в історії функціонування музею та зроблена спроба 

з’ясування сучасного місцезнаходження його колекцій, значна частина яких 

була вивезена у повоєнний період до СРСР. 

Загалом початок 1990-х рр. ознаменувався актуалізацією вивчення проблем 

національної історико-культурної спадщини та зверненням до поглибленого 

аналізу процесу її формування, вивчення та збереження. Поряд із збиранням та 

акумуляцією інформації про місця зберігання колекцій україніки, підготовкою 

науково-довідкових видань, розпочалась інтенсивна робота із створення 

законодавчо-нормативної бази, що мала визначати статус архівної україніки та 

регулювати можливі шляхи її повернення в Україну. Значно розширилось 

історіографічне поле досліджень з даної проблематики, проведення яких 

                                                 
19

 Україніка в збірках Австрії. Бібліотеки, архіви, музеї: попередній довідник / 

[укл. П. Ричков]. – К., 1993. – 48 с. 

20
 Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його 

фондів: історико-архівні нариси / Микола Мушинка. – К., 2005. – 160 с. 
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упродовж 1990-х – початку 2000-х рр. не тільки зросло у кількісному 

відношенні, але було виведено на якісно новий теоретичний рівень. 

Українська історіографія цього періоду представлена низкою ґрунтовних 

досліджень теоретичних аспектів архівної україніки, а саме розробкою 

державної програми «Національна архівна інформаційна система (НАІС) 

«Архівна та рукописна україніка» (1991–1996 рр.), над якою працювали відомі 

українські історики, архівісти та бібліографи. Результати розробки програми, 

зокрема, знайшли відображення у низці статей, опублікованих у збірнику 

наукових праць «Національна архівна інформаційна система «Архівна та 

рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні», в яких 

розглядаються питання створення Національної архівної інформаційної 

системи, відбору документів, які належать до категорії «архівної україніки», а 

також виявлення, обліку, опису архівних документів і рукописних книг, 

створення комп’ютеризованої бази даних документальних джерел архівної 

україніки
21

. У спільній праці В. Лозицького, Г. Боряка та Л. Дубровіної 

«Національна архівна інформаційна система України і «Архівна та рукописна 

Україніка»» розглядаються підсумки та пропозиції міжвідомчої науково-

методичної наради із обговорення Державної програми «Архівна та рукописна 

україніка» (1991 р.), серед яких створення національного зведеного банку даних 

архівної інформації, ряд науково-методичних підходів до розробки поняття 

«архівна та рукописна україніка», визначення переліку матеріалів, які слід 

відносити до «україніки»
22

. У статті Л. Дубровіної «Архівна та рукописна 

україніка»: до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в 

                                                 
21

 Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна 

Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні: зб. наук. праць. – 

Вип. 1: Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та 

перспективи. – К., 1996. – 308 с. 

22
 Національна архівна інформаційна система України і «Архівна та рукописна 

Україніка» / В. Лозицький, Г. Боряк, Л. Дубровіна // Національна архівна 

інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація 

архівної справи в Україні … – С. 12–19. 
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системі НАІС» репрезентовано наукові засади інформаційно-технологічних 

процесів, пов’язаних зі створенням комп’ютерної системи національного 

масштабу та стандарту архівного опису цього рівня організації архівної 

інформації, розглянуто відповідний методичний інструментарій, вперше 

поставлено питання про стандартизацію архівної дескриптивної практики в 

Україні та уніфіковано методики описування архівних документів і рукописних 

книг
23

. Структуру архівного опису, яка відображає склад, порядок і наповнення 

основних рубрик опису для створення зведеної НАІС, орієнтованої на збирання 

інформації про архівні документи та рукописи в архівній, бібліотечній та 

музейній системах України та за її межами, а також роз’яснення щодо методики 

заповнення рубрик, розглянуто у статті Л. Дубровіної та О. Соханя 

«Національна архівна інформаційна система: структура даних. Матеріали для 

обговорення»
24

. 

Створення програм «Архівна та рукописна україніка» (1991 р.), «Архівна 

та рукописна україніка: Національна зведена система документальної 

інформації» (1992–1996 рр.), розгляд основних концептуальних положень 

програми та практичних можливостей втілення їх у життя, аналіз 

запропонованих напрямів розвитку архівної україніки висвітлюється у працях 

Т. Боряк
25

. Передумови, мету та головні завдання інформатизації в галузі 

архівної справи, формування електронних інформаційних ресурсів, технічне та 

                                                 
23

 Дубровіна Л. Архівна та рукописна україніка»: до проблеми об’єкта 

археографічного та інформаційного опису в системі НАІС / Л. Дубровіна // 

Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і 

комп’ютеризація архівної справи в Україні … –  С. 41–63. 

24
 Дубровіна Л. Національна архівна інформаційна система: структура даних. 

Матеріали для обговорення / Л. Дубровіна, О. Сохань. – К., 1994. – 46 с. 

25
 Боряк Т. Формування сучасного напрямку розвитку архівної україніки: 

програма «Архівна та рукописна україніка...» (1991) / Т. Боряк // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 4. – С. 4–9; 

її ж. Формування сучасного напрямку розвитку архівної україніки: розробка 

академічних та архівних проектів (1992–1998) / Т. Боряк // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3–4. – С. 9–16. 
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програмне забезпечення, розробку та впровадження НАІС, новітні технології 

щодо реалізації галузевої програми створення електронної версії Національного 

фондового каталогу з подальшим наданням доступу до нього через Інтернет, 

невід’ємною частиною якого є документи архівної україніки, розглянуті в 

працях Л. Дубровіної та Г. Боряка
26

. 

В основу типологічних схем архівної україніки було покладено науковий 

доробок відомої американської дослідниці Патриції Кеннеді Ґрімстед, яка 

запропонувала першу типологію для російської архівної спадщини (росіки)
27

. 

Подальшою розробкою поняття та типології архівної україніки займався 

відомий український історик та архівіст Геннадій Боряк, який розробив 

детальну типологію архівної україніки, що склала основу розділу «Зарубіжні 

архіви та зарубіжна архівна україніка» в підручнику «Архівознавство»
28

. У 

2001 р. вийшла фундаментальна праця К.П. Ґрімстед «Трофеї війни та імперії», 

у розділі якої «Про дескриптивну типологію української архівної спадщини за 

кордоном» була представлена типологія українського масиву архівної 

                                                 
26

 Дубровіна Л. Основні положення концепції комп’ютеризації архівної справи 

в Україні / Л. Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. – 

1998. – Т. 3. – С. 6–17; Боряк Г. Десять років інформатизації архівної справи в 

Україні: Проблеми. Здобутки. Перспективи [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/Doslidz-Boryak.php. – 

Назва з екрану; його ж. Інформатизація архівної галузі сьогодні: поточні 

здобутки і завдання формування електронних ресурсів / Г. Боряк // Спеціальні 

історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2004. – № 11. – С. 4–9. 

27
 Гримстед П. Архивная россика/советика. К определению и типологии 

русского архивного наследия за рубежом / П. Гримстед // Проблемы 

зарубежной архивной россики: [под ред.В. П. Козлова]. – М., 1997. – С. 7–43. 

28
 Боряк Г. Зарубіжна архівна україніка / Г. Боряк // Архівознавство: підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. України / [редкол.: Я. С. Калакура та ін]. – К., 1998. – 

С. 115–130. 
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україніки, яка базувалась на інституційному та територіальному походженні 

документів
29

. 

Вагомим дослідженням з даної проблематики є розроблена Іриною 

Матяш концепція створення та функціонування Національного реєстру 

«Архівна україніка», в якій були інтегровані всі попередні типологічні схеми та 

окреслені нові підходи до класифікації документів архівної україніки
30

. 

Суттєвий внесок було здійснено І. Матяш також в окреслення та уточнення 

поняття «архівна україніка»
31

. Слід також відзначити вагомий внесок ученої у 

дослідження архівної україніки в Канаді. Зокрема, у монографії «Архівна 

україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст» дослідниця докладно 

зупинилася на характеристиці поняття «архівна україніка», розглянувши його 

конституювання у сучасній українській історичній науці, окрему увагу 

приділила аналізу загальної типології документів архівної україніки, що 

зберігаються в архівних установах Канади, висвітлила склад і зміст її 

найбільших комплексів
32

. У 2010 р. Українським науково-дослідним інститутом 

архівної справи та документознавства та Канадським інститутом українських 

студій при Альбертському університеті під керівництвом І. Матяш був 
                                                 
29

 Grimsted P. K. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, 

World War II, and the International Politics of Restitution / Patricia K. Grimsted. – 

Cambridge, MA, 2001. – P. 137–174. 

30
 Матяш І. Галузева програма «Архівна україніка» / І. Матяш // Студії з 

архівної справи та документознавства. – К., 2008. – Т. 16. – С. 33–35. 

31
 Матяш І. Архівна та рукописна україніка як складова національного 

архівного фонду: зміст та обсяг поняття / І. Матяш // Сумський історико-

архівний журнал. – 2007. – № II–III. – С. 16–28; її ж. Концепція створення та 

функціонування Національного реєстру «Архівна україніка» / І. Матяш // Студії 

з архів. справи та документознавства. – К., 2007. – Т. 15. – С. 12–18; її ж. 

Архівна україніка / І. Матяш // Українська архівна енциклопедія / [редкол.: 

І. Матяш та ін.]. – К., 2008. – С. 119–120; її ж. Галузева програма «Архівна 

україніка» / І. Матяш // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 

2008. – Т. 16. – С. 29–32. 

32
 Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст / Ірина 

Матяш. – К.: Вид-во «Горобець», 2008. – 152 с. 
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реалізований масштабний українсько-канадський науковий проект із 

підготовки до видання фундаментального довідника «Архівна україніка в 

Канаді»
33

. 

Ще однією важливою проблемою, яка активно розроблялась 

українськими дослідниками у рамках вивчення національної історико-

культурної спадщини та зарубіжної україніки була проблема переміщення та 

реституції культурних цінностей. Серед праць даного спрямування окремо слід 

виділити дослідження С. Кота, в яких проаналізовано та сформовано 

визначення поняття «культурні цінності», а також розкрито процес формування 

державної політики України щодо реституції культурних цінностей та 

створення державних органів України із розшуку та повернення втрачених 

культурних цінностей
34

. Основні напрями реалізації державної політики у сфері 

повернення в Україну культурних цінностей, правові норми та міжнародно-

правові механізми забезпечення реституційного процесу в Україні відображено 

в працях П. Білаша, С. Шкляра, О. Федорука
35

. У працях Н. Українець у 

контексті формування та реалізації державної реституційної політики 

                                                 
33

 Архівна україніка в Канаді: довідник / [упоряд.: І. Матяш, Р. Романовський, 

М. Ковтун та ін.]. – К., 2010. – 882 с. 

34
 Кот С. «Культурні цінності»: поняття і термін у контексті повернення та 

реституції предметів культури / С. Кот // Праці центру пам’яткознавства: зб. 

наук. праць. – Вип. 20. – К., 2011. – С. 10–27; його ж. З історії формування 

організаційних засад державної політики повернення та реституції культурних 

цінностей в незалежній Україні / С. Кот // Історія України: маловідомі імена, 

події, факти: зб. ст. – К., 2010. – Вип. 36. – С. 361–371. 

35
 Білаш П. Основні напрямки державної політики у сфері повернення в Україну 

культурних цінностей / П. Білаш // Врятовані. Збережені. Повернені: До 10-

річчя Державної служби контролю за переміщенням культ. цінностей через 

державний кордон України. – К., 2010. – С. 14–23; Шкляр С. Реалізація 

державної політики у сфері контролю за переміщення культурних цінностей / 

С. Шкляр // Врятовані. Збережені. Повернені. … – С. 23–31; Федорук О. Про 

деякі аспекти реалізації державної політики щодо відновлення та збереження 

національної духовної спадщини, повернення в Україну культурних цінностей / 

О. Федорук // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, 

перспективи. – К., 1993. – С. 5–10. 
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розглянуто діяльність Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства культури України, Національної комісії з питань повернення в 

Україну культурних цінностей (з 2000 р.– Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон України), 

проаналізовано законодавче забезпечення реституційного процесу
36

. 

Міжнародні відносини та співробітництво України з іншими державами у 

сфері реституції культурних цінностей відображені у статті Т. Курило
37

, а 

українсько-німецькі взаємини за час незалежності України, процес переговорів 

щодо вирішення долі втрачених та переміщених культурних цінностей під час 

та після Другої світової війни з територій обох країн проаналізовані у статті 

С. Кота «Українсько-німецькі відносини щодо повернення та реституції 

культурних цінностей (1991–2012 рр.)»
38

. Правові засади міжнародного 

співробітництва в галузі реституції архівних документів, історичний огляд 

                                                 
36

 Українець Н. Державна реституційна політика України у сфері культурних 

цінностей (1991–2009 рр.): автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / 

Українець Наталя Петрівна; Ін-т пол. і етнонаціон. досліджень ім. І. Ф. Кураса 

НАН України. – К., 2010. – С. 12–14; її ж. Проблема повернення в Україну 

культурних цінностей / Н. Українець // Сучасна українська політика. Політики і 

політологи про неї. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 284–287; її ж. Реституційний 

процес в Україні: законодавче забезпечення / Н. Українець // Віче. – 2009. – 

№ 14. – C. 29–32. 

37
 Курило Т. Міжнародно-правове співробітництво України з європейськими 

державами у сфері реституції і повернення культурних цінностей / Т. Курило // 

Ученые записки Таврического национального университета 

им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2007. – Т. 20 (59), № 1. – 

С. 134–141. 

38
 Кот С. Українсько-німецькі відносини щодо повернення та реституції 

культурних цінностей (1991–2012 рр.) / С. Кот // Міжнародні зв’язки України: 

наукові пошуки і знахідки. – К., 2012. – № 21. – С. 162–180. 
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проблеми, діяльність у цій сфері Міжнародної ради архівів (МРА) окреслено у 

праці В. Лозицького
39

. 

Питання реституції, етапи повернення українських архівних документів з 

Росії, роботу державних і наукових установ УСРР у контексті загального 

процесу реституції українських культурних цінностей з РСФРР у період 1921–

1926 рр. та у період 1926–1936 рр., було проаналізовано у статтях 

Д. Гетьмана
40

. Діяльність української культурної комісії під час мирних 

переговорів делегацій Української держави і РСФРР у 1918 р. та процес 

вироблення критеріїв віднесення об’єктів до національної культурної 

спадщини, протиріччя серед членів комісії та експертів висвітлено у праці 

О. Лупандіна
41

. Особливості процесу розшуку архівних матеріалів в 

архівосховищах Росії та комплекс проблем, пов’язаних із поповненням 

Державного архівного фонду УСРР документами україніки було розглянуто в 

одній з публікацій Т. Боряк
42

. 

Проблеми архівної україніки порушувалися також у публікаціях, 

присвячених переміщенню та долі українських архівів під час Другої світової 

                                                 
39

 Лозицький В. Правові засади міжнародного співробітництва в галузі 

реституції архівних фондів і документів: історія, проблеми, перспективи / 

В. Лозицький // Повернення культурного надбання України: проблеми, 

завдання, перспективи. – К., 1997. – Вип. 10. – С. 54–62. 

40
 Гетьман Д. Повернення українських архівних історико-культурних цінностей 

з Росії у 1921–1926 рр. / Д. Гетьман // Бібліотечний вісник – 2008. – № 3. – 

С. 37–46; його ж. Повернення українських архівних історико-культурних 

цінностей з Росії у 1926–1936 рр. / Д. Гетьман // Бібліотечний вісник. – 2008. – 

№ 4. – С. 37–41. 

41
 Лупандін О. Питання реституції культурних цінностей в контексті 

українсько-російських мирних переговорів 1918 р. / О. Лупандін// Проблеми 

вивчення історії Української революції 1917–1921 років. – К., 2010. – Вип. 5. – 

С. 292–293. 

42
 Боряк Т. Концепт «україніки» у практичній діяльності з розшуку та 

повернення архівної україніки з Росії (1917 – сер. 1930 рр.) / Т. Боряк // 

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. – 

К., 2011. – Ч. 18. – С. 38–43. 
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війни та у повоєнний період. Найвагоміший внесок у дослідження цієї 

проблеми був здійснений П. К. Грімстед, зокрема, у фундаментальній 

монографії «Трофеї війни та імперії: Архівна спадщина України, Друга світова 

війни та міжнародна політика реституції»
43

 та низці окремих статей
44

. У своїх 

дослідженнях учена узагальнила результати масштабної пошуково-аналітичної 

роботи в архівах Німеччини, Росії, України та Білорусі, навела значний 

фактологічний матеріал про переміщення та сучасну локалізацію «празького» 

сегменту архівної україніки, міжвоєнного зібрання Української бібліотеки ім. 

Симона Петлюри в Парижі та ін. У 2005 р. у Києві вийшла друком книга 

П. К. Грімстед «Празькі архіви у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і 

вивезення еміграційної україніки»
45

, в якій розглянуто останні роки діяльності 

Українського історичного кабінету та Російського закордонного історичного 

архіву в Празі, висвітлено окремі аспекти вивезення архівної україніки з Праги 

до Києва та Москви. Проблема знищення архівних, бібліотечних і музейних 

цінностей, архітектурних пам’яток в Україні під час Другої світової війни не 

тільки німецькими загарбниками, а й радянською адміністрацією розглядалася 

у праці П. К. Грімстед та Г. Боряк «Доля українських культурних цінностей під 

                                                 
43

 Grimsted P. K. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, 

World War II, and the International Politics of Restitution / Patricia K. Grimsted. – 

Cambridge, MA, 2001. – 798 p. 

44
 Grimsted P. K. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the 

Ukrainian National Republic (UNR) during World War II [part 1] / P. K. Grimsted // 

Harvard Ukrainian Studies. – 1998. – Vol. 22. – P. 181–208; її ж. The Postwar Fate 

of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic [part 2] / 

P. K. Grimsted // Harvard Ukrainian Studies. – 1997. – Vol. 21. – P. 393–461; її ж. 

From Nazi Plunder to Russian Restitution: The international framework for the 

restitution of Archives / P. K. Grimsted // Witnesses to History: Documents and 

Writings on the Return of Cultural Objects. – Paris: UNESCO, 2009. – P. 295–299 та 

ін. 

45
 Грімстед П. К. Празькі архіви у Києві та Москві: повоєнні розшуки і 

вивезення еміграційної україніки / Патриція К. Грімстед. – К., 2005. – 252 с. 



28 

 

2
8
 

час Другої світової війни: Винищення архівів, бібліотек, музеїв»
46

. Питання 

втрачених та переміщених культурних цінностей як трофеїв війни, а саме долі 

бібліотечних фондів в контексті нацистської політики в галузі культури, освіти, 

науки на окупованій території, історії формування і змісту бібліотечних фондів, 

їхньої класифікації, складності обліку присвячена робота Г. Боряка та 

Л. Дубровіної «Дослідження історії переміщення книжкової культурної 

спадщини України в період Другої світової війни»
47

. У фундаментальній 

монографії Н. Кашеварової на основі вивчення значного масиву українських та 

німецьких першоджерел досліджена діяльність Оперативного штабу Розенберґа 

із вивчення нацистами «східного простору» в цілому, й зокрема – вивезення та 

переміщення українських культурних (у т. ч. – документальних) цінностей у 

роки Другої світової війни
48

. 

Процес формування еміграційних архівів як окремих комплексів архівної 

україніки став предметом докторської дисертації та цілої низки наукових 

досліджень Марини Палієнко. Зокрема, у монографії «Архівні центри 

української еміграції в Європі у 1920-х – 1940-х рр. (створення, 

                                                 
46

 Грімстед П. К. Доля українських культурних цінностей під час Другої 

світової війни: Винищення архівів, бібліотек, музеїв / П. К. Грімстед, 

Г. Боряк. – 2-ге вид. – Л., 1992. – 120 с. 

47
 Боряк Г. Дослідження історії переміщення книжкової культурної спадщини 

України в період Другої світової війни / Г. Боряк, Л. Дубровіна // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 23–

35, його ж. Бременський проект «Доля культурних цінностей, вивезених з СРСР 

під час другої світової війни» (ФРН): Камеральні методики і проблеми 

дослідження історії архівних документів / Г. Боряк // Повернення культурного 

надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1995. – Вип. 6. – 

С. 251–260. 

48
 Кашеварова Н. Діяльність Оперативного штабу Розенберґа з вивчення 

нацистами «східного простору» (1940–1945) / Н. Кашеварова. – К.: Ін-т історії 

НАН України, 2014. – Ч. 1: Джерелознавче дослідження. – 552 с.; Ч. 2: 

Документи. – 992 с. 
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функціонування, доля документальних колекцій)»
49

 учена на основі аналізу 

значного масиву джерел з українських та закордонних архівів відтворила 

історію заснування та функціонування архівних інституцій української 

еміграції у Польщі, Чехо-Словаччині, Австрії та Франції, визначила їх 

організаційну структуру та функції, встановила джерела комплектування 

документальних колекцій, організацію їх зберігання та опрацювання. Значна 

увага у працях дослідниці була приділена формуванню, складу, історичній долі 

та аналізу джерельного потенціалу архівних зібрань Української бібліотеки ім. 

С. Петлюри у Парижі, окремих сегментів т. зв. Празького архіву – Українського 

національного музею-архіву, Українського історичного кабінету та Музею 

визвольної боротьби України у Празі, долі архівів Директорії УНР у Польщі та 

архівів Уряду ЗУНР в Австрії та Італії
50

. 

Ще однією ґрунтовною працею, яка розглядає документальну спадщину 

української еміграції першої половини XX ст., а саме її найбільший сегмент – 

так званий Празький архів, є монографія Т. Боряк «Документальна спадщина 

української еміграції в Європі: Празький архів (1945–2010)»
51

, в якій 

                                                 
49

 Палієнко М. Архівні центри української еміграції: створення, 

функціонування, доля документальних колекцій / Марина Палієнко. – К.: 

Темпора, 2008. – 688 с. 

50
 Див. зокрема: Палієнко М. Український національний музей-архів у Празі 

(1923–1930 рр.): історія створення та основні напрямки діяльності / М. 

Палієнко // Студії з історії архівної справи та документознавства. – 2004. – 

Т. 11. – С. 13–24; її ж. Архіви української еміграції у радянських спецсховищах 

(переміщення, опрацювання, використання) / М. Палієнко // Український 

історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 196–213; її ж. Архівна спадщина 

української еміграції як складова зарубіжної україніки: основні етапи 

формування / М. Палієнко // Архіви України. – 2011. – Вип. 6.– С. 10–20; її ж. 

Теофіл Горникевич та українські архівні колекції у Відні. – К.: Темпора, 2012. – 

688 с.; Йосипишин Я., Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі в 

світлі джерел та спогадів / Я. Йосипишин, М. Палієнко. – К.; Париж, 2006. – 

123 с. та ін. 

51
 Боряк Т. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький 

архів (1945–2010) / Тетяна Боряк. – Ніжин, 2011. – 544 с. 
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простежено повоєнну «архівну долю» еміграційної україніки, проаналізовано 

практичні кроки й результати оперативної розробки та науково-технічного 

опрацювання фондів Празького архіву. 

Однак, незважаючи на актуалізацію проблеми вивчення архівної 

україніки та наявність цілої низки ґрунтовних праць з розгляду теоретичних та 

практичних аспектів її формування, слід констатувати той факт, що у сучасній 

історіографії відсутні дослідження комплексного характеру, присвячені аналізу 

документів архівної україніки, що надійшли на зберігання в архівні установи 

України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Натомість дослідники 

зосередились на вивченні та характеристиці архівних фондів (колекцій) 

окремих установ, організацій чи товариств, а також фондів особового 

походження. 

Проблеми комплектування державних архівів документами архівної 

україніки, забезпечення їх збереженості та доступу до них на прикладі аналізу 

діяльності ЦДАЗУ висвітлювалися у публікаціях В. Берковського
52

, В. Тихенка 

та Г. Горбунової
53

. Вивченню документів архівної україніки та визначенню 

джерельного потенціалу її окремих комплексів були присвячені праці 

М. Палієнко
54

 та П. Соханя
55

. Оригінальністю постановки проблеми 

вирізняється стаття Я. Калакури «Антропологічний потенціал архівної 
                                                 
52

 Берковський В. Архівна україніка: проблеми формування та забезпечення 

збереженості / В. Берковський // Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Сер.: Іст. науки. – Острог, 2010. – Вип. 15. – С. 238–244. 

53
 Тихенко В. Особливості організації прийому документів зарубіжної україніки 

(з досвіду роботи ЦДАЗУ) / В. Тихенко, Г. Горбунова // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 39–43. 

54
 Палієнко М. Джерельний потенціал зарубіжної архівної україніки: проблеми 

вивчення та використання / М. Палієнко // Архівознавчі та джерелознавчі галузі 

знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі : матеріали наук. конф. з міжнар. 

участю, 14 берез. 2013 р. – К., 2013. – С. 140–143. 

55
 Сохань П. Зарубіжні джерела з історико-культурної спадщини України і 

проблеми їх використання / П. Сохань // Повернення культурного надбання 

України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1999. – Вип. 12. – С. 67–77. 
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україніки», у якій автор розглянув питання антропологічних ресурсів архівної 

україніки, особливості залучення інформаційного потенціалу архівів як для 

вивчення історичного, так і архівно-археографічного процесів, спрямованих на 

збагачення НАФ
56

. 

Окрему групу матеріалів з досліджуваної проблеми становлять публікації 

українських архівістів, присвячені характеристиці процесу поповнення НАФ 

документами архівної україніки, зокрема, статті В. Берковського
57

, 

Л. Демченко
58

, В. Гики
59

, Т. Ніколаєвої
60

, І. Агапітової
61

. Бібліографуванню 

наукових праць з архівної україніки присвячена стаття Т. Боряк, в якій 

порівнюються три переліки бібліографії архівної україніки станом на 2005, 

2009 та 2010 роки, аналізується їхнє наповнення за розділами та загальний 

обсяг як етапи розвитку бібліографії архівної україніки, а також досліджується 

сучасний стан бібліографічного ресурсу архівної україніки веб-порталу «Архіви 

                                                 
56

 Калакура Я. Антропологічний потенціал архівної україніки / Я. Калакура // 

Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – 2012. – 

Вип. 1. – С. 36–45. 

57
 Берковський В. Поповнення Національного архівного фонду документами 

архівної україніки (2010–2011 рр.) / В. Берковський // Архіви України. – 2011. – 

Вип. 1 (272). – С. 100. 

58
 Демченко Л. Поповнення колекції ЦДІАК України / Л. Демченко // Архіви 

України. – 2009. – Вип. 1–2. – С. 249–250. 

59
 Гика В. Нові надходження Державного архіву Волинської області / В. Гика // 

Архіви України. – 2009. – Вип. 3–4. – 288–290. 

60
 Ніколаєва Т. Нові надходження із США та Бразилії / Т. Ніколаєва // Архіви 

України. − К., 2014. − № 4–5 (292–293). − С. 300–301. 

61
 Агапітова І. Нові надходження архівних документів журналістки, 

правозахисниці Надії Світличної та художника Юхима Михайліва / 

І. Агапітова // Архіви України. – 2011. – № 1 (272). – С. 205–210. 
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України» та пропонуються шляхи оптимізації представлення бібліографії на 

веб-порталі
62

. 

Якщо архівознавці та архівісти зосередили свою увагу на аналізі процесу 

комплектування державних архівів України документами архівної україніки, 

організації їх зберігання, описування, репрезентації у пошукових базах даних, 

то історики А. Атаманенко, Д. Будков, Д. Вєдєнєєв, С. Гарнагіна, О. Гуменюк, 

О. Добржанський, О. Дуднік, Т. Клименко, Н. Лисенко, Ю. Мартинюк, 

Ю. Недужко, І. Панова, Г. Папакін, В. Парандій, О. Песчаний, В. Піскун, 

В. Сергійчук, Т. Сидорчук, В. Соловйова, А. Сукало, Б. Цимбал, Ю. Черченко, 

В. Яблонський, Л. Яковлєва та ін. виявили зацікавленість у дослідженні 

окремих тематичних сегментів переданих колекцій, аналіз праць яких 

наведений у третьому розділі дисертаційної роботи. Останнє обумовлюється 

прагненням науковців розширити джерельну базу конкретно-історичних 

досліджень з української історії, політології, культурології, біографістики тощо. 

Отже, історіографія, що стосується питання вивчення архівної україніки, 

її передачі або повернення в Україну складається з українського та зарубіжного 

блоків, які поступово формувалися упродовж трьох визначених у дослідженні 

періодів. Перший період (1917–1920-ті рр.) ознаменувався зверненням 

науковців до розгляду проблеми україніки, здійсненням пошукової роботи та 

створенням переліків українських архівних зібрань, які зберігалися в іноземних 

архівах і підлягали поверненню на батьківщину. В свою чергу другий етап 

розвитку історіографії, який припадає на міжвоєнний період і особливо 

інтенсифікувався у другій половині ХХ ст. (1930-ті – 1980-ті рр.), знаменувався 

вилученням зазначеної проблематики через ідеологічні чинники з радянського 

історіографічного процесу та формуванням осередків її вивчення у середовищі 

західної української діаспори. У цей час україніку продовжували вивчати та 

                                                 
62

 Боряк Т. Бібліографування наукових праць з архівної україніки: штрихи до 

бібліографічних здобутків і втрат 2005–2010 років / Т. Боряк // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 4. – С. 37–

44. 
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описувати переважно учені та архівні діячі українського походження, які 

стояли біля витоків заснування архівно-музейних та бібліотечних осередків у 

країнах розселення української еміграції. Своєю головною метою вони вважали 

здійснення систематизації, опису та комплексного огляду фондів, колекцій, 

зібрань архівної україніки у вигляді переліків, довідників та каталогів.  

Третій період розвитку історіографії (1991–2014 рр.) ознаменувався 

докорінною зміною політичної ситуації у зв’язку з відновленням української 

державності, налагодженням зв’язків із українською діаспорою, що призвело до 

посилення уваги українських істориків й архівістів до проблеми повернення 

архівної україніки та актуалізувало питання її повернення і вивчення. У цей 

період в українській історіографії були закладені основи розробки питань 

понятійно-термінологічного апарату, виявлення, обліку, опису та створення 

електронної бази даних документів архівної україніки, а також створення та 

впровадження державної політики у сфері реституції культурних цінностей. 

Вагомим здобутком стало виокремлення в історіографічному процесі наукового 

напряму «архівна україніка». Окрім цього, наукові праці дослідників 

засвідчують їх зацікавленість питаннями вивчення переданих в Україну 

колекцій архівної україніки, характеристики складу зібрань та змісту їх 

документів. 

Проте, аналіз стану наукового дослідження проблеми засвідчує, що 

незважаючи на наявність низки публікацій теоретико-методологічного змісту, в 

українській історіографії в цілому домінує фрагментарний підхід до  вивчення 

архівної україніки, який концентрує увагу науковців на дослідженні окремих 

архівних фондів та колекцій. З іншого боку, основний масив зарубіжних 

публікацій (окрім праць П.К. Грімстед та М. Мушинки) має не історико-

джерелознавчий, а переважно архівно-описовий характер. Крім того, колекції 

архівної україніки, які передані в Україну впродовж останнього двадцятиліття, 

залишаються переважно недослідженими та не введеними до наукового обігу і 

представлені в історіографії лише спорадичними дослідженнями окремих 
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фондів або зібрань. Історіографічний аналіз дає підстави зробити висновок про 

недостатнє розроблення проблеми та актуалізує її подальше вивчення. 

 

1.2. Джерельна база, понятійно-термінологічний апарат та 

методика дослідження 

 

Джерельну базу дисертаційного дослідження становить комплекс 

архівних та опублікованих документів, який включає, передусім, архівні фонди, 

сформовані на основі переданих в Україну документів архівної україніки; 

документи і матеріали, що відображають процес повернення архівної україніки, 

формування та реалізацію державної політики України у цій сфері, дають 

можливість визначити сучасну локалізацію, склад, типологію та джерельно-

інформаційний потенціал документів. 

Архівні документи, які становлять джерельну базу дослідження, 

представлені писемними, зображальними, звуковими та конвенціональними 

типами джерел, серед яких провідне місце належить саме писемним джерелам, 

які за видовою ознакою поділяються на документальні (законодавчі, діловодні 

та дипломатичні документи, установчі документи політичних та громадських 

об’єднань, організацій і товариств), оповідні (твори політичної, наукової, 

навчальної і художньої літератури, публіцистика), періодичну пресу та джерела 

особового походження (автографи, рукописи, автобіографічні матеріали, 

спогади, щоденники і нотатки, листування). Окрім писемних джерел під час 

підготовки дослідження використані й інші типи джерел, зокрема зображальні 

(фотодокументи, художні листівки, картини і гравюри, екслібриси тощо). 

Беручи до уваги типову та видову характеристику джерел дисертаційного 

дослідження, автор вважає доцільним здійснити умовний поділ документів 

архівної україніки відповідно до їх фондової організації в архівах, яка 

ґрунтується на принципі походження і враховує історію фондоутворювача, на 

дві великі групи: 1) документи колективного характеру, які виникли в 

результаті діяльності установ, організацій, громадських об’єднань (офіційного 
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походження) і 2) документи особового походження. Проте слід зауважити, що 

особливістю документальних комплексів архівної україніки, переданих в 

Україну у період 1991-2014 рр., є їх видова неоднорідність, оскільки фонди 

окремих організацій і установ у своєму складі нерідко містять і документи 

особового походження, та навпаки. Передусім це пов’язано з тим, що в 

архівних зібраннях урядових інституцій, дипломатичних представництв, а 

також різноманітних організацій, товариств та об’єднань відкладались 

документи не тільки організаційного та діловодного характеру, але й 

персональні папери осіб, які приймали безпосередню участь у їх роботі, були їх 

організаторами чи керівниками. Подібна ситуація стосується і фондів 

особового походження, фондоутворювачами яких були видатні політичні, 

громадські діячі, а також діячі науки, освіти та мистецтва, документальна 

спадщина яких включала не тільки документи суто особового характеру, а й 

матеріали пов’язані з діяльністю окремих інституцій та організацій, у 

діяльності яких вони брали участь. 

Важливе значення для дослідження архівної україніки, яка була передана 

в Україну з-за кордону, мають документи, які зберігаються в спеціально 

створеній архівній установі та найбільшому осередку архівної україніки в 

Україні – Центральному державному архіві зарубіжної україніки. Нині в його 

архівосховищах зберігаються як архівні, так і бібліотечні фонди, що включають 

окрім документів і друкованих видань низку музейних предметів. Архівна 

україніка в ЦДАЗУ представлена фондами різних установ та організацій, 

фондами особового походження та окремими колекціями, сформованими за 

тематичним принципом. У процесі роботи над дисертаційним дослідженням 

автором був здійснений перегляд та аналіз усіх архівних описів, але найбільша 

увага була зосереджена на вивченні документів архівної україніки офіційного 

походження, один з найбільших комплексів яких представлений ф. 35 

«Державний центр Української Народної Республіки в екзилі», який включає 

установчі та управлінські документи (зокрема, протоколи першої сесії Ради 

УНР, правильник УНР, списки учасників, плани роботи, звіти про діяльність 



36 

 

3
6
 

уряду УНР, резолюції, протоколи), листування президентів УНР в екзилі, 

документи культурно-освітньої та наукової діяльності центру, фотодокументи, 

а також документи, що висвітлюють організаційну діяльність Австралійської 

представництва ДЦ УНР в екзилі та його контакти з іншими організаціями), що 

відображають різні аспекти діяльності Уряду УНР в екзилі та його визначних 

діячів. Окрім того, докладно було вивчено склад фонду 36 «Світовий конгрес 

вільних українців», який містить документи з основної та фінансово-

господарської діяльності СКВУ: статутна документація, комунікати, резолюції, 

звернення, протоколи, офіційне листування, інформаційні матеріали (бюлетені, 

огляди, звіти), фінансові документи. Особливу джерельну цінність становлять 

документи про життя та діяльність останнього президента ДЦ УНР в екзилі, 

очільника СКВУ М. Плав’юка (біографічна інформація, вирізки з газет, статті, 

листи). 

У процесі роботи над дисертаційним дослідженням використовувались 

раніше неактуалізовані документальні джерела Національної комісії з питань 

повернення в Україну культурних цінностей (з 2000 р. – Державної служби 

контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон), які 

були передані на зберігання до ЦДАЗУ. На даний час документи цього фонду 

перебувають на стадії наукового опрацювання – упорядкування, формування 

справ та описування. Переважна більшість виявлених документів – це офіційне 

листування НК та ДСК з Укрдержархіву, Міністерством культури та мистецтв 

України, МЗС України, з Державною митною службою України та окремими 

митницями, з посольствами України у США, Великій Британії, Чеській 

Республіці, ФРН, Словаччині тощо, з різноманітними науковими та 

громадським інституціями, а також особисте листування голови НК 

О. Федорука з потенційними фондоутворювачами та представниками комісії за 

кордоном з приводу повернення культурних цінностей в Україну та архівної 

україніки зокрема. Окрім листування, серед документів наявні оригінали та 

копії дарчих, акти прийому-передачі документів, переліки переданих 

документів архівної україніки, біографічні та інформаційні довідки, прес-
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релізи, документи презентаційних заходів тощо. Важливе місце серед 

виявлених документів посідає книга надходжень культурних цінностей, в якій 

фіксувалась інформація про передані в Україну культурні цінності. Даний 

документальний комплекс дає можливість реконструювати процес повернення 

в Україну архівної україніки, простежити налагодження зв’язків та ведення 

переговорів з особами або інституціями стосовно передачі архівної україніки на 

зберігання до українських державних архівів, бібліотек та музеїв. 

Цінним документальним комплексом, використаним у дисертаційному 

дослідженні, є фонд 49 «Центральний державний архів зарубіжної україніки», 

серед документів якого особливе значення для розкриття теми дослідження має 

інформаційне листування архіву з потенційними фондоутворювачами про 

діяльність архіву, договори дарування документів, акти приймання-

передавання документів на постійне зберігання до архіву, а також планово-

звітна документація. Зазначені матеріали дають можливість окреслити основні 

напрями діяльності ЦДАЗУ як профільної державної установи, яка була 

спеціально створена задля пошуку, збирання та поповнення НАФ документами 

архівної україніки, а після ліквідації у 2011 р. ДСК залишилась єдиною діючою 

інституцією, покликаною продовжувати роботу над поверненням в Україну 

культурної спадщини українського народу. 

Важливе джерельне значення для вивчення поставленої проблеми мали 

архівні документи та описи фондів ЦДАВО України, який зберігає основну 

частину україніки, що була переміщена головним чином у період після Другої 

світової війни, а також низку фондів, сформованих з документів, переданих в 

Україну вже в роки незалежності. З огляду на предмет і хронологічні рамки 

даного дисертаційного дослідження, головна увага була приділена вивченню та 

аналізу складу документів фонду 5235 – «Уряд Української Народної 

Республiки в екзилi» та фонду 4211 – «Мiсiя УНР в Швейцарiї», які 

відображають історію та діяльність еміграційних установ УНР, дають 

можливість дослідити значний за обсягом та інформаційним значенням 

комплекс урядової документації. 
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Фонд «Уряд УНР в екзилі» зберігає документи, які охоплюють два 

останні періоди існування ДЦ УНР в екзилі – мюнхенський та 

філадельфійський (1946-1992 рр.) – це статути та установчі документи, проекти 

законів, накази, протоколи, статті, історичні нариси, доповіді, фінансові 

документи, листування, брошури, газетні матеріали, фотографії та ін. У 

зазначеному фонді, зокрема, представлені матеріали, зібрані головою Союзу 

українських ветеранів генералом В. Філоновичем та Президентом УНР в екзилі 

С. Витвицьким, які окрім офіційних документів з діяльності УНР в екзилі, 

містять й документи особового характеру. 

Документи фонду 4211 – «Мiсiя УНР в Швейцарiї» – проливають світло 

на дипломатичну діяльність УНР (копії законів, протоколи, накази, листування, 

фінансові документи, журнали обліку документів), зовнішню політику 

європейських держав стосовно УНР (інформаційні та аналітичні огляди, звіти, 

довідки, обіжники), а також матеріали про роботу делегації УНР на Паризькій 

мирній конференції. 

Крім того, до наукового аналізу було залучено джерела особового 

походження, що відклалися у фондах ЦДАВО України, зокрема, М. Бутовича 

(ф. 4021), Є. Штендери (ф. 5245), С. Сірополка (ф. 4433), М. Садовського 

(ф. 4024) тощо. Документальний склад фондів представлений біографічними та 

творчими матеріалами, серед яких рукописи статей, нотатки, малюнки, ескізи, 

приватне листування, фотографії тощо.  

Важливу складову архівного комплексу становлять документи, які 

утворились внаслідок діяльності НК (з 2000 р. – ДСК) та зберігаються у фонді 

5403 ЦДАВО України, що дають можливість відтворити процес повернення 

архівних колекцій, прослідкувати роботу НК та ДСК щодо встановлення 

контактів з потенційними фондоутворювачами та власниками колекцій архівної 

україніки, уточнити кількісні показники переданих зібрань, їх документальний 

склад, окреслити хронологію передачі архівної україніки, а також 

охарактеризувати загальну роботу інституції та дослідити міжнародну 

діяльність НК (з 2000 р. – ДСК) у складі українсько-угорської, українсько-
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німецької, українсько-польської комісії у справі повернення культурний 

цінностей, що внаслідок подій Другої світової війни зазнали переміщень та у 

повоєнний період опинилися на території інших країн. У фонді відклались 

накази голови НК (з 2000 р. – ДСК) з основної діяльності, протоколи 

переговорів між делегаціями України та інших держав. рішення з питань 

переміщення культурних цінностей, документи (акти, довідки, листування) про 

передачу культурних цінностей, протоколи засідань експертно-фондової групи, 

документи про закордонні відрядження, кошториси видатків, штатні розписи, 

документи (акти, довідки, звіти) про роботу ліквідаційної комісії, документи з 

фінансово-господарської діяльності. Вищезазначені документи вперше 

комплексно проаналізовані та введені до наукового обігу. Вони репрезентують 

діяльність єдиного в Україні державного органу влади, який займався 

питаннями реституції та повернення в Україну культурних цінностей
63

. 

Крім того, у процесі підготовки дисертаційного дослідження була 

проведена широка евристична робота у ряді інших центральних державних 

архівів – ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ України, окремих 

обласних архівах, архівах низки наукових та освітніх закладів. Так, були 

опрацьовані документи Товариства «Просвіта» у м. Львів (ф. 348), які надійшли 

на постійне зберігання до ЦДІАЛ України та поповнили вже існуючий фонд. 

Передані матеріали становлять цілісний комплекс протоколів засідань 

Товариства «Просвіта» (від 26 листопада 1868 р. до 20 листопада 1923 р.), які 

сформовані у шість книг-томів. Зазначені архівні документи містять протоколи 

загальних зборів Товариства «Просвіта», надзвичайних зборів та засідань 

Головного відділу (президії). Особливу цінність мають протоколи початку 

діяльності Товариства «Просвіта», які відображають процес становлення та 

створення структури Товариства, сфери його діяльності та напрямків роботи
64

. 

                                                 
63

 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1–2. 

64
 ЦДАВО України, ф. 5340, оп. 1, спр. 9, арк. 6–8. 
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Складовою джерельної бази дослідження також є документи, які 

відображають події періоду Другої світової війни і надійшли на зберігаються в 

ЦДІАЛ України, зокрема табору військовополонених вояків І-ої дивізії 

Української Національної Армії, м. Беллярія-Ріміні, Італія (ф. Р–16) та Братства 

колишніх вояків І-ої Української дивізії УНА (ф. Р–19). В цих фондах 

зберігаються унікальні фотодокументи, які відображають життя і побут 

військовополонених у таборі м. Ріміні, а також нормативно-директивні 

документи Братства колишніх вояків І-ої Української дивізії УНА, матеріали до 

історії дивізії «Галичина», а також особисті та творчі документи голови 

Крайової управи Братства в Америці Ореста Корчака-Городиського. 

Суттєвий за обсягом та інформаційною цінністю комплекс джерельної 

бази дослідження становлять документи особового походження, які 

відображають життя та діяльність політичних, громадських, культурних діячів, 

коло їх інтересів. Вони представлені автобіографіями, життєписами, спогадами, 

щоденниками, нотатками, приватним листуванням, творчими документами в 

залежності від сфери діяльності (рукописами, малюнками, ескізами, нотними 

записами, кінодокументами, фотографіями, фонодокументами, зокрема 

аудіозаписами інтерв’ю, виступів, доповідей, спогадів). Слід зазначити, що 

особові фонди, сформовані з документів україніки, в преважній своїй більшості 

містять книжкові зібрання та музейні предмети, отже частково мають 

колекційний характер. 

У дисертаційній роботі залучено до аналізу фонди ЦДАМЛМ України, а 

саме художника і мистецтвознавця Юхима Михайліва (ф. 524), поета, 

журналіста і громадського діяча Віталія Коротича (ф. 599), кінорежисера і 

письменника Олександра Довженка (ф. 690), письменника і громадсько-

політичного діяча Івана Багряного (ф. 1186), письменниці, перекладача і 

літературознавця Віри Вовк (Селянської) (ф. 1212), колекціонерів Теодора 

Богдана, Любові Дражевської, Людмили Красковської, Микити Лобанов-

Ростовського, Арсентія Струка (ф. 1256), письменниці Ганни Черінь (ф. 1301), 

художника театру і живописця Мирослава Радиша (ф. 1308), письменника і 
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літературознавця Дмитра Нитченка (ф. 1346), хореографа і актора Василя 

Авраменка (ф. 1349), журналіста і громадського діяча Богдана Подолянка 

(ф. 1350), художника-графіка Миколи Бутовича (ф. 1366), письменника Юрія 

Косача (ф. 1367), що репрезентують біографічні відомості про відомих 

українських діячів мистецтва, їх творчий доробок, а також відображають 

громадську, політичну, мистецьку діяльність. Серед документів зазначених 

фондів особливу цінність представляють щоденникові записи, рукописи 

кіносценаріїв та кадри з кінострічок фонду О. Довженка, філателістичні і 

сфрагістичні матеріали – поштові марки УНР різних номіналів у 

фонді Т. Богдана та зразок печатки Центральної Української Народної Ради у 

фонді Д. Красковської, графічні роботи (пейзажі, начерки до портерів, шаржі, 

екслібриси, книжкова графіка) та рукописи (епіграми) М. Бутовича, документи, 

які стосуються громадсько-політичної діяльності І. Багряного в Українській 

демократичній республіканській партії (УРДП), Союзі українців жертв 

російського комуністичного терору (СУЖЕРО), Товаристві сприяння УНРаді та 

Державному Центру УНР, а також документи щодо основної діяльності цих 

організацій (програмні документи, статути, протоколи, резолюції, інформативні 

листки, вісники, бюлетені, листування, тощо). 

Крім того, у дослідженні опрацьовувались документи, які зберігаються у 

ЦДІАЛ України, зокрема матеріали особового архіву відомого фізика та 

електротехніка, громадського діяча Івана Пулюя, які входять до складу ф. 309 

«Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів» і містять особисті документи 

вченого та листування І. Пулюя з членами його родини, завдяки яким можна 

простежити сімейні стосунки, зокрема взаємини вченого з батьком і братом 

Михаілом. Також досліджувались архівні документи адвоката, голови 

української радикальної партії, секретаря внутрішніх справ ЗУНР та почесного 

члена товариства «Просвіта» Івана Макуха (ф. 870), які представлені спогадами 

фондоутворювача та його листуванням з донькою Іриною, а також матеріали 

кооператора і агронома, громадсько-політичного діяча та члена НТШ Юліяна 

Павликовського (ф. 871), які містять документи біографічного характеру, 
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наукової та громадської діяльності, але найбільшу цінність має колекція 

документів, зібрана особисто Ю. Павликовським, яка складається зі статутів, 

відозв, звернень, обіжників програм Наукового товариства ім. Т. Шевченка у 

Львові та Мюнхені, Ревізійного союзу українських кооперативів у Львові, 

товариства «Об’єднання українських кооператорів» у Мюнхені, товариства 

прихильників Української господарської академії в Регенсбурзі, Українського 

вільного університету у Мюнхені, Спілки професорів Української господарської 

академії у Празі, Організації українських націоналістів і Українського народно-

демократичного об’єднання тощо. 

Важливим елементом джерельної бази дисертації є документи родинного 

архіву Скоропадських, який зберігається у ЦДІАК України у фонді 1219 

«Скоропадські – поміщики Полтавської, Чернігівської губерній», що умовно 

розділений на п’ять груп: «Архів Монтрезорів», «Архів Олександри 

Скоропадської», «Архів Данила Скоропадського», «Архів Марії Скоропадської-

Монтрезор», «Архів Єлизавети Скоропадської-Кужім», і представлений 

документами біографічного та генеалогічного характеру, епістолярною 

спадщиною, а особливий інтерес представляють матеріали, пов’язані з життям 

та діяльністю П. Скоропадського, та документи державницького характеру, 

зокрема Інституції Вищого Проводу гетьманського руху
65

. 

Крім того, у процесі дослідження здійснено аналіз складу документів 

двох особових фондів наукового архіву Наукової бібліотеки «Києво-

Могилянської Академії» – історика-сходознавця О. Пріцака (ф. 10) і 

письменниці Віри Вовк (ф. 15), а також низки фондів Інституту літератури ім. 

Т. Г. Шевченка НАН України – письменників І. Багряного (ф. 172), У. Самчука 

(ф. 195), В. Барки (ф. 204), поетів Т. Шевченка (ф. 1), О. Олеся (ф. 114), 

О. Ольжича (ф. 196), М. Ореста (ф. 216), літературознавця та перекладача 

З. Геник-Березовської (ф. 201). Серед цих документальних комплексів 

                                                 
65

 Кугай В. Поповнення архівного фонду Скоропадських / В. Кугай // Архіви 

України. – 2010. – Вип. 3–4. – С. 306–317. 
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надзвичайний інтерес викликають автографи, рукописи праць із правками 

авторів, неопубліковані твори, щоденники та спогади, приватне листування, 

чисельний масив фотодокументів. Серед них особливо слід виділити 

комплексний фонд Омеляна Пріцака, документи якого відображають життя та 

наукову діяльність вченого, колекцію автографів Тараса Шевченка з довоєнної 

збірки Будинку-музею Тараса Шевченка, а також слід відзначити, що у фонді З. 

Геник-Березовської відклались матеріали, присвячені культурному життю 

української громади в Празі, документи з архіву Євгенії та Йозефа Барцалів, 

українського скульптора Михайла Бринського, чеського етнографа, 

письменника та перекладача Франтишека Главачека, хіміка, біохіміка, 

громадсько-політичного і освітнього діяча, академіка ВУАН Івана 

Горбачевського, поета та перекладача Петра Карманського, архітектор та 

графіка Артема Корнійчука, полковника Армії УНР Павла Крицького, 

мовознавця, етнографа і педагога Івана Панькевича, громадського та 

культурного діяча, музикознавця Федора Стешка, сина М. Садовського Миколи 

Тобілевича, українського диригента Платоніди Щуровської-Россіневич. 

Таким чином, архівна складова джерельної бази дослідження широка за 

обсягом та складається з двох великих документальних комплексів – 

документів офіційного та особового походження, які зберігаються в 

центральних та обласних державних архівах України, архівах інституцій НАН 

України та університетських архівах-бібліотеках. 

У комплексі опублікованих джерел можна виділити наступні складові:    

1) законодавчі та нормативно-правові документи, які висвітлюють державну 

політику України у сфері організації збирання, зберігання, вивчення та 

повернення архівної україніки; 2) державні та галузеві програми, які 

стосуються архівознавчої сфери, а також методичні рекомендації, розроблені 

Укрдержархівом та установами НАН України; 3) державні програми та звіти 

про діяльність НК Національної комісії з питань повернення в Україну 

культурних цінностей (з 2000 р. – ДСК); 4) довідники, переліки, путівники та 

електронні бази даних архівної україніки; 5) архівні електронні ресурси. 
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Законодавча база вивчення проблеми представлена Законами України 

«Про інформацію» (1992 р.), «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995 р.), 

«Про музеї та музейну справу» (1995 р.), «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи» (1993 р.), «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» (1999 р.), «Про культуру» (2010 р.), які поряд із 

нормативно-правовим регулюванням відносин в архівній, музейній, 

бібліотечній та інформаційній сферах визначали поняття «культурні цінності», 

складовою яких є документи НАФ, задекларували пріоритетність поповнення 

НАФ документами, що знаходяться за кордоном, забезпечення збереженості і 

доступу до них, а також окреслили механізм регулювання відносин, пов’язаних 

із вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей, виявленням, 

обліком та охороною національної культурної спадщини, налагодженням 

міжнародного співробітництва України у сфері культури та архівної справи. 

Зазначені законодавчі ініціативи сформували правову основу проведення 

єдиної державної політики щодо повернення історико-культурної та архівної 

спадщини. 

Крім того, у дисертаційному дослідженні законодавча база 

репрезентована постановами Кабінету міністрів України «Про утворення 

Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей» 

(1992 р.), «Про затвердження Положення про Національну комісію з питань 

повернення в Україну культурних цінностей» (1993 р.), «Про Національну 

комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей» (1996 р.), «Про 

утворення Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей 

через державний кордон» (2000 р.), «Про утворення Міжвідомчої ради з питань 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (2001 р.), «Про 

ліквідацію урядових органів» (2011 р.), «Про ліквідацію деяких 

консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом 

Міністрів України» (2013 р.), що були спрямовані на створення 

загальнодержавних органів – Національної комісії з питань повернення в 

Україну культурних цінностей та Державної служби контролю за 
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переміщенням культурних цінностей через державний кордон. Постанови 

Кабінету міністрів України регулювали діяльність державних установ із 

пошуку, виявлення та обліку українських культурних цінностей за кордоном, 

координували роботу міністерств і відомств, що відповідали за організацію та 

практичну реалізацію повернення українських документів на батьківщину. 

Слід зауважити, що джерельна база включає в себе і документи 

міжнародного законодавства, зокрема Конвенцію про захист культурних 

цінностей у випадку збройного конфлікту (1954 р.), Конвенцію про заходи, 

спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та 

передачі права власності на культурні цінності (1970 р.), Угоду про 

співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 

боротьбі з розкраданням культурних цінностей і забезпеченні їхнього 

повернення (2013 р.). 

Нормативно-правові документи представлені наказами Державної 

архівної служби України з оголошенням рішення колегії Державної архівної 

служби України «Про створення баз даних на зарубіжні документи історико-

культурної спадщини України та документи іноземного походження з історії 

України» (2001 р.)
66

, «Про підготовку основних засад міжвідомчої Програми 

«Архівна спадщина української еміграції та діаспори ХХ ст.» (2002 р.)
67

, «Про 

виявлення зарубіжної архівної Україніки державними архівними установами 

                                                 
66

 Наказ № 4 Державної архівної служби України з оголошенням рішення 

колегії Держкомархіву України від 23 січня 2001 р. «Про створення баз даних 

на зарубіжні документи історико-культурної спадщини України та документи 

іноземного походження з історії України» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2001-4. – Назва з 

екрану. 

67
 Наказ № 87 Державної архівної служби України з оголошенням рішення 

колегії Держкомархіву України від 27 листопада 2002 р. «Про підготовку 

основних засад міжвідомчої Програми «Архівна спадщина української еміграції 

та діаспори ХХ ст.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2002-87. – Назва з екрану. 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2001-4
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України» (2006 р.)
68

, які мали надзвичайно важливе значення для 

започаткування процесу пошуку, збирання, реєстрації та забезпечення 

збереженості зарубіжної архівної україніки. 

У структурі джерельної бази дослідження важливе місце займають 

академічні державні та галузеві програми, розроблені Державною архівною 

службою та установами НАН України. Серед них: академічна державна 

програма «Національна архівна інформаційна система (НАІС) «Архівна та 

рукописна Україніка» (1991–1996 рр.)
69

, мета якої виявлення та облік архівної 

та рукописної україніки у світі, створення електронної бази даних та зведеного 

реєстру втраченої архівної україніки; галузева програма «Архівна україніка» 

(2008 р.)
70

, що мала на меті розробку наукових та організаційних засад 

створення комплексного реєстру архівної україніки, реєстру фондів (колекцій) 

культурної спадщини України, які знаходяться за кордоном, реєстру 

документів, переданих на законних підставах до державних архівів України, а 

також укладення повного переліку зарубіжних установ, які зберігають архівну 

україніку. Окремою складовою джерельної бази дослідження є спеціальні 

архівні методичні рекомендації, як загального характеру («Фондування 

документів НАФ»
71

, «Правила роботи архівних установ України»
72

, «Робота з 

                                                 
68

 Наказ № 168 Державної архівної служби України з оголошенням рішення 

колегії Держкомархіву України від 22 грудня 2006 р. «Про виявлення 

зарубіжної архівної Україніки державними архівними установами України» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-

base/SCAU/index.php?2006-168. – Назва з екрану. 

69
 Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна україніка» 

(1991–1996) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/BranchProgs/Programa.php. – Назва з екрану. 

70
 Матяш І. Галузева програма «Архівна україніка» / І. Матяш // Студії з 

архівної справи та документознавства. – К., 2008. – Т. 16. – С. 33–35. 

71
 Фондування документів НАФ: методичні рекомендації / [уклад. 

Л. Приходько]. – К., 2009. – 39 с. 
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документами особового походження»
73

), так і вузького спрямування, які 

безпосередньо стосуються організації пошуку, опрацювання та використання 

архівної україніки – «Використання інформації документів зарубіжної 

україніки»
74

, «Організація пошуку документів архівної україніки через 

Інтернет-ресурси»
75

, «Експертиза цінності документів архівної україніки з 

метою внесення до складу Національного архівного фонду»
76

. 

Важливе місце у джерельній базі дисертаційної роботи посідають 

державні програми та публічні звіти НК. Державні програми «Повернуті 

імена» (1996 р.)
77

 та «Культурні цінності України: Втрати. Шляхи повернення» 

(1999 р.)
78

 розкривають діяльність Національної комісії щодо реалізації 

державної політики, спрямованої на повернення в Україну культурних 

цінностей. Важливий інформаційний зміст містять в собі публікації публічних 

звітів «Повернуто в Україну» (1997 р., 1999 р.)
79

 та чотири серії видань НК: 

                                                                                                                                                                  
72

 Правила роботи архівних установ України / [упоряд.: Л. Кисельова, 

Ю. Прилепішева, Т. Прись, С. Сельченкова; за заг. ред. Н. Христової]. – 

К., 2013. – 244 с. 

73
 Робота з документами особового походження. Методичний посібник / [уклад. 

Л. Драгомирова та ін]. – К., 2009. – 284 с. 

74
 Використання інформації документів зарубіжної україніки: методичні 

рекомендації / А. Папакін. – К., 2013. – 28 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://tsdazu.gov.ua/files/Nauk_dovid_aparat/Vikor_snfor_dok_zar_ukr.pdf 

75
 Організація пошуку документів архівної україніки через Інтернет-ресурси / 

[упор. А. Папакін]. – К., 2013. – 22 с. 

76
 Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до 

складу Національного архівного фонду: методичні рекомендації / [упоряд.: 

К. Селіверстова, М. Ковтун]. – К., 2008. – 23 с. 

77
 Державна програма «Повернуті імена». – К., 1996. – 27 с. 

78
 Державна програма «Культурні цінності України: Втрати. Шляхи 

повернення». – К., 1999. – 44 с. 

79
 Повернуто в Україну. – К., 1997. – Вип. 1. – 39 с.; Повернуто в Україну. – 

К., 1999.– Вип. 2. – 19 с. 
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1) «Повернення культурних надбань України: проблеми, завдання, 

перспективи» (13 випусків цієї серії містять матеріали нарад, конференцій, 

«круглих столів», семінарів, симпозіумів з питань повернення культурних 

цінностей; 2) «Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: 

архіви, бібліотеки, музеї»; 3) «Повернуті імена» (наукові праці, які висвітлюють 

життя та діяльність відомих українців); 4) «Повернення культурного надбання 

України: документи свідчать». 

ДСК також опублікувала цілу низку звітів про результати своєї 

діяльності, у т. ч. «Повернуто в Україну 2000–2001 роки», «Врятовані. 

Збережені. Повернені: публічний звіт за 2010 р.», «Врятовані. Збережені. 

Повернені: До 10-річчя Державної служби контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон»
80

, що містять цінну 

фактологічну інформацію, використану у дослідженні. 

З огляду на специфіку дослідження важливе місце у структурі його 

джерельної бази посіли архівні путівники і довідники, найважливішими з яких є 

ті, що спеціально присвячені характеристиці та аналізу документів архівної 

україніки: «Архівна україніка в Канаді»
81

, «Перелік фондів, що містять 

документи архівної україніки в США»
82

, «Архівна україніка у федеральних 

архівах Росії: реєстр архівних фондів»
83

, «Архівна україніка в Білорусі: 

                                                 
80

 Повернуто в Україну 2000-2001 роки. – К., 2002. – Вип. 4. – 17 с.; Врятовані. 

Збережені. Повернені: публічний звіт Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон України за 

2010 р. – К., 2010. – 64 с.; Врятовані. Збережені. Повернені: До 10-річчя 

Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через 

державний кордон України. – К., 2010. – 62 с. 

81
 Архівна україніка в Канаді: довідник / [упоряд.: І. Матяш, Р. Романовський, 

М. Ковтун та ін.]. – К., 2010. – 882 с. 

82
 Перелік фондів, що містять документи архівної україніки в США / [упоряд.: 

О. Волкотруб [та ін.]. – К., 2013. – 258 с. 

83
 Архівна україніка у федеральних архівах Росії: реєстр архівних фондів / 

[упоряд.: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, 

Р. Романовський]. – К., 2013. – 909 с. 
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аналітичний огляд»
84

. В цих виданнях представлений ґрунтовний огляд фондів 

та колекцій архівної україніки, яка зберігається за кордоном. 

Цінну інформацію щодо документів архівної україніки містять також 

опубліковані архівні путівники ЦДАМЛМ України, ЦДАГО України та ЦДІАЛ 

України. Проведений аналіз інформації, що містять описові статті архівних 

фондів та колекцій, дав можливість виявити у їх складі документи архівної 

україніки, які були передані в Україну з-за кордону. Подальше звернення до 

документів дало можливість дослідити історію комплектування, встановити  

склад та хронологічні межі охоплюваних фондом документів. Слід зазначити, 

що в роботі над дисертаційним дослідженням були використані матеріали 

електронних каталогів архівних фондів ЦДАВО України та ЦДАЗУ, які 

розміщенні на офіційних веб-сайтах зазначених архівів в мережі Інтернет. 

Архівні переліки документів переданої та поверненої архівної 

українікилягли в основу укладеного автором інтегрованого переліку архівної 

україніки, поверненої в Україну (1991–2014 рр.)
 
(див.: Додаток В)

85
. Крім того, 

зазначені переліки містять інформацію про країну надходження, хронологічні 

межі, кількісні показники та місце зберігання документів. 

Основним Інтернет-ресурсом архівної україніки є Офіційний веб-портал 

Державної архівної служби України, а саме його розділ «Архівна україніка», 

який містить нормативні документи, загальні огляди та публікації про архівну 
                                                 
84

 Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд / [О. Коваль, М. Кулініч, 

А. Майстренко, І. Срібняк]. – К., 2009. – 1068 с. 

85
 Архівні матеріали, повернуті та передані в Україну у 1993–2014 рр. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/Archives/Returned_fonds_arkhiv.php. – Назва з екрану; 

Список культурних цінностей, повернутих в Україну у 1993–1997 роках // 

Повернуто в Україну. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 26–37; Перелік культурних 

цінностей, повернених в Україну // Повернуто в Україну. – К., 1999. – Вип. 2. – 

С. 18–19; Перелік культурних цінностей, повернутих Державною службою 

контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон 

України // Повернуто в Україну 2000–2001 роки. – К., 2001. – Вип. 4. – С. 13–

15; Реєстр культурних цінностей, повернутих в Україну (2000–2009 рр.) // 

Врятовані. Збережені. Повернені. … – С. 34–44. 
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україніку в країнах світу, а також єдиний зведений перелік архівних матеріалів, 

повернутих та переданих в Україну
86

. Не менш важливим інформаційним 

джерелом є веб-сайти архівних установ, складовою частиною яких є розділи, в 

яких представлені переліки архівних фондів, що зберігаються архівом. Зокрема, 

на веб-сторінці ЦДАЗУ розміщений не тільки перелік фондів, а й описи фондів 

у вільному доступі, що розширює можливості користувачів щодо отримання 

інформації про склад та характер документів
87

. ЦДАВО України також має 

власний електронний перелік фондів та колекцій, оприлюднений на веб-сайті 

архіву (проте він містить лише стислу анотацію фондів із зазначенням 

характеру документів, кількості описів та справ)
88

. 

Отже, джерельна база дисертаційного дослідження має комплексний 

характер, представлена різними типами і видами архівних, опублікованих та 

електронних джерел, критичне вивчення яких дозволяє здійснити 

узагальнюючий аналіз документів архівної україніки, переданих в Україну у 

1991-2014 рр., визначити їх типологію та встановити їх інформаційний 

потенціал і джерельне значення. 

Понятійно-термінологічний апарат становить фундаментальну основу 

дисертаційного дослідження, що вимагає приділення окремої уваги 

характеристиці основних термінів і понять, які використовуються у роботі. 

Для повного змістовного розуміння назви дисертаційного дослідження, 

необхідно, перш за все, докладніше зупинитися на визначенні поняття «архівна 

україніка» і його побутуванні в науковій історичній літературі. Зазначимо, що 

«Українська архівна енциклопедія» (К., 2008) розглядає поняття «архівна 

україніка» як документи історико-культурної спадщини України, які 

                                                 
86

 Архівна україніка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/. – Назва з екрану. 

87
 Архівні фонди ЦДАЗУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/founds/archive.html. – Назва з екрану. 

88
 Архівні фонди ЦДАВО України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tsdavo.gov.ua/4/stocks/. – Назва з екрану. 
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знаходяться за кордоном, та документи іноземного походження, що стосуються 

історії України. Поняття запроваджено/повернуто до наукового та суспільного 

обігу на початку 1990-х pp. в умовах активізації дослідження проблем спільної 

архівної спадщини та процесів реституції архівних фондів. За своїм змістом 

воно аналогічне поняттям «архівна росіка», «архівна білорусіка», «полоніка», 

«румуніка» та ін.) з яскраво вираженим національним компонентом у кожному 

випадку
89

. 

Звертаючись до пошуку витоків, історичних коренів цього поняття в 

українській науковій традиції, І. Матяш відзначає, що першими його 

запропонували вживати у бібліотечній сфері співробітники Всенародної 

бібліотеки України (ВБУ) у Києві в 1918 р., у складі якої мав бути створений 

відділ «Ucrainica» для зберігання видань різними мовами з історії України та 

українського народу, його матеріальної і духовної культури, народного 

мистецтва, мови та укладання відповідних бібліографічних покажчиків. 

Авторка також звертає увагу на те, що у 1920-і рр. для визначення евристичної і 

наукової роботи в архівній галузі термін «україніка» не застосовувався
90

. 

Якісно нові зміни у трактуванні поняття «архівна україніка» відбулись на 

поч. 1990-х рр. під час першого Конгресу Міжнародної асоціації україністів 

(Київ, вересень 1990), на якому відомі науковці та історики (Я. Ісаєвич, 

М. Сенченко, П. Сохань) взяли участь в обговоренні доцільності створення 

загальної концепції «україніки», а результатом наукового форуму стала 

пропозиція поширити зміст поняття «україніка» на бібліотечну, архівну та 

музейну документальну спадщину України. Подальший розвиток це питання 

знайшло у професійній дискусії архівістів та істориків на міжвідомчій нараді 

«Архівна та рукописна україніка» (1991 р.), в якій взяли участь Г. Боряк, 

Л. Дубровіна, В. Ульяновський, К. Новохатський, М. Ковальський, Л. Лозенко, 
                                                 
89

 Матяш І. Архівна україніка / І. Матяш // Українська архівна енциклопедія. – 

К., 2008. – С. 119–120. 

90
 Матяш І. Основні поняття архівознавства / І. Матяш // Архіви України. – 

2010. – Вип. 3–4 (269). – С. 22–58. 
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результатом якої стало окреслення змістовне наповнення нового терміну 

«архівна та рукописна україніка»
91

. Запропоноване визначення знайшло свій 

розвиток у назвах державних програм «Архівна та рукописна україніка: 

Програма виявлення, обліку, опису архівних документів і рукописних книг та 

створення національного банку інформації по документальних джерелах з 

історії України» та «Архівна та рукописна україніка: Національна зведена 

система документальної інформації», які були започатковані у 1990-х рр. 

Однак, ці програми так і не набули формального статусу «державних» і не були 

затверджені відповідним урядовим рішенням. 

У 1998 р. у підручнику «Архівознавство» Г. Боряком було введено 

поняття «зарубіжна архівна україніка», яке визналось як комплекс архівних 

матеріалів, що пов’язані з Україною та зберігаються за її межами. У структурі 

«зарубіжної україніки» було виокремлено два головних компоненти: 

український (до якого було віднесено документи, створені українськими 

урядовими, громадсько-політичними, науковими, освітніми, релігійними та 

іншими установами, організаціями, товариствами, а також окремими особами) 

та зарубіжний (документи, які були створені іноземними урядами, установами 

та окремими особами і торкалися різних подій та явищ української історії)
 92

. 

В ході історичної еволюції термін «зарубіжна архівна україніка» 

трансформувався в «архівну україніку», який на сьогодні вважається 

усталеним
93

. 

У дисертаційному дослідженні по відношенню до зібрань архівної 

україніки різного походження використовується поняття «колекції архівної 
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 Архівна та рукописна україніка: матер. розшир. міжвідом. наради по 

обговоренню Держ. прогр. «Архівна та рукописна україніка» (Київ, 17 жовт. 

1991 р.). / [упоряд. О. Тодійчук; наук. ред. В. Ульяновський]. – К., 1992. – 118 с. 
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 Архівознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закл. України / [редкол.: 

Я. Калакура (гол. ред.) та ін.]. – К., 1998. – С. 105–115. 
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 Боряк Т. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький 

архів (1945–2010) / Т. Боряк. – Ніжин, 2011. – С. 20. 
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україніки». Зазначимо, що на сьогодні воно не має сталого, фіксованого 

визначення в архівознавчій літературі, хоча є похідним від широко вживаного 

поняття «архівна колекція», що трактується як архівний фонд офіційного чи 

особового походження, утворений із розрізнених документів, об’єднаних за 

однією або кількома ознаками (тематичною, авторською, хронологічною, 

номінальною тощо)
94

. Вважається, що архівні колекції, сформовані 

юридичними особами, належать до архівних фондів офіційного походження, а 

сформовані фізичними особами – до архівних фондів особового походження, 

що визначається складом їх документів
95

. На основі аналізу змісту та 

співставлення цих двох визначень, ми спробували запропонувати визначення 

поняття «колекція архівної україніки» як комплексу документів історико-

культурної спадщини України або документів іноземного походження з 

української історії, що знаходяться за кордоном або надійшли (передані) на 

зберігання до архівних установ України і об’єднані в архівний фонд за однією 

(кількома) спільними ознаками – походженням (спільним фондоутворювачем), 

складом, формою чи видом носіїв інформації. 

Відповідно, передані колекції архівної україніки – це документи архівної 

україніки, створені за межами країни, які надійшли на зберігання до 

архівосховищ України внаслідок офіційних домовленостей на різних рівнях 

(урядовому, міжвідомчому чи особистому) між архівною установою та 

фондоутворювачем або власником документів, згідно чинного українського 

законодавства та законодавства країни, з якої здійснена передача колекцій. У 

свою чергу, повернені колекції архівної україніки – це документи архівної 

україніки, які були переміщені або незаконно вивезені з території України за 

кордон і в результаті реституційних заходів надійшли на зберігання до 

архівосховищ України. У рамках хронологічного періоду, охопленого 
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 Українська архівна енциклопедія / [І. Матяш [та ін.] – К., 2008. – С. 103. 
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 Методичні рекомендації щодо складання архівних колекцій. – Донецьк, 2009. – 

С. 5–6. 
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дисертацією, переважну більшість надходжень україніки складають передані 

колекції архівної україніки. 

Одним із найпоширеніших термінів у контексті дослідження 

переміщених культурних цінностей є поняття «реституція». З огляду на тему 

дисертаційного дослідження необхідно зупинитися на аналізі його застосування 

в архівній справі. За визначенням «Української архівної енциклопедії» 

реституція в архівній справі (лат. restitucio – відновлення, повернення) – у 

міжнародному праві повернення архівних документів та груп документів, 

неправомірно вилучених і вивезених державою з окупованої нею території. 

Поняття «реституція в архівній справі» є одним з аспектів реституції 

культурних цінностей і відображене у відповідних нормах міжнародного права. 

Норми звичаєвого міжнародного права про реституцію почали складатися до 

Першої світової війни і були відображені у Версальсько-Вашингтонській 

системі мирних договорів. Особливої гостроти проблема реституції в архівній 

справі набула після Другої світової війни у зв’язку з безпрецедентними 

переміщеннями культурних цінностей фашистською Німеччиною з окупованих 

країн та у процесі післявоєнних репарацій. У 1970-х pp. під егідою ЮНЕСКО 

почала складатися загальна концепція реституції і повернення культурних 

цінностей, у т. ч. архівних документів, за якою акцент у вирішенні подібних 

суперечок зміщувався у бік двосторонніх переговорів зацікавлених сторін та 

дво- і багатосторонього міждержавного співробітництва у культурній сфері. 

При цьому міжнародної підтримки переговорного процесу не передбачається і 

останній залежить від переконання і доброї волі сторін
96

. 

Процеси повернення та реституції культурних цінностей мають у своїй 

основі базове поняття і термін «культурні цінності» – це об’єкти матеріальної 

та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове 
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значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до 

законодавства України. 

У культурологічному аспекті під поняттям «культурні цінності» 

розуміють всі існуючі матеріальні та духовні здобутки людства, що є 

продуктом життєдіяльності людського суспільства, створені у процесі його 

розвитку. В цьому значенні культурні цінності є надбаннями культури 

(«культурні надбання») й ці поняття можуть використовуватися як тотожні. 

«Культурна спадщина» як поняття характеризує ту частину (сукупність) 

культурних цінностей (культурного надбання), яка є успадкованою людством 

від попередніх поколінь
97

. 

Термін і визначення культурних цінностей зустрічається в «Конвенції про 

захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» від 14 травня 

1954 р. (Гаазька конвенція 1954 р.), яка трактує це поняття найширше у 

порівнянні з іншими міжнародно-правовими актами. Згідно ст. 1 цієї конвенції, 

культурними цінностями вважаються: рухомі чи нерухомі цінності, що мають 

велике значення для культурної спадщини кожного народу, такі як пам’ятки 

архітектури, мистецтва або історії, релігійні чи світські, археологічні 

місцеположення, архітектурні ансамблі, що становлять історичний або 

художній інтерес, твори мистецтва, рукописи, книги, інші предмети 

художнього, історичного або археологічного значення, наукові колекції або 

важливі колекції книг, архівних матеріалів чи репродукцій зазначених 

цінностей; будівлі, головним і справжнім призначенням яких є зберігання чи 

експонування рухомих культурних цінностей (зокрема музеї, великі бібліотеки, 

архівосховища), а також укриття, призначені для збереження культурних 

цінностей на випадок збройних конфліктів;центри, в яких є значна кількість 
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 Кот С. «Культурні цінності»: поняття і термін у контексті повернення та 
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наук. праць. – К., 2011. – Вип. 20. – С. 14. 



56 

 

5
6
 

зазначених культурних цінностей («центри зосередження культурних 

цінностей»)
98

. 

У Рекомендаціях ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону та 

запобігання незаконному вивезенню, ввезенню й передачі права власності на 

культурні цінності (19 листопада 1964 р.). «культурними цінностями» 

вважається рухоме й нерухоме майно, яке має велике значення для культурного 

надбання кожної країни – твори мистецтва і архітектури, рукописи, книги та 

інші предмети, що становлять інтерес з точки зору мистецтва, історії чи 

археології, етнологічні документи, типові зразки флори і фауни, наукові 

колекції та важливі зібрання книг і архівних документів». 

В українському законодавстві термін «культурні цінності» закріплено в 

Конституції України 1996 року. Стаття 54 встановлює, що культурна спадщина 

охороняється законом, держава забезпечує збереження історичних пам’яток й 

інших об’єктів, які становлять культурну цінність, «вживає заходів для 

повернення в Україну культурних цінностей народу, що знаходяться за її 

межами»
 99

. 

У січні 2011 р. вступив в дію Закон України «Про культуру»
100

, а термін 

«культурні цінності» застосовується у значенні, визначеному Законом України 

«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 

1999 р., який розкриває та деталізує контекст цього терміну, і визначає 

«культурні цінності як об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають 
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 Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 

від 14.05.1954 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_157. – Назва з екрану. 
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художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають 

збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України»
101

. 

У дисертаційній роботі також широко використовуються поняття: 

«документи особового походження», «документи офіційного походження», 

«історичне джерело», «джерельна інформація» та «джерельно-інформаційний 

потенціал». Зазначимо, що під джерельною інформацією розуміють сукупність 

наявних у джерелі або в джерельному комплексі чи окремих групах джерел 

різних типів та змісту відомостей, стійких зв’язків між ними, які забезпечують 

цілісність інформації та здатність слугувати основою для отримання наукових 

знань, необхідних для реконструкції історичних подій, явищ, історичного 

процесу загалом
102

. Джерельна інформація, поділяється на актуалізовану, тобто 

здобуту, досліджену і оприлюднену, та потенційну або неактуалізовану, яка ще 

не запроваджена до наукового обігу. Джерельно-інформаційний потенціал 

архівних документів становить сукупність відомостей про окремих осіб, 

важливі історичні, суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні 

процеси, події і факти, зафіксовані в архівних документах, що можуть бути 

використані в науково-дослідній діяльності, або для задоволення інших потреб 

суспільства
103

. 

В роботі над дисертацією використовувались загальнонаукові 

(аналітичний, синтетичний, логічний, історичний та статистичний) та 

загальноісторичні (ідеографічний, хронологічний, історико-генетичний, 

історико-порівняльний) методи дослідження, застосовувались спеціальні 
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 Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
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джерелознавчі методи – евристичний та джерелознавчої критики, методи 

архівознавства – принцип походження та принцип територіальності, метод 

реконструкції архівного фонду та метод функціонального аналізу, а також 

документознавства (метод інформаційного аналізу документа). 

Методологічною основою дисертації є принцип історизму, об’єктивності, 

всебічності та цілісності, а також системний підхід до вивчення історичних 

явищ. Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань даного 

дослідження, а саме здійснення аналізу процесу передачі колекцій архівної 

україніки до українських архівів та його державного забезпечення, визначення 

сучасних місць зберігання переданих архівних зібрань, їх складу і типології, а 

також з’ясування джерельно-інформаційного потенціалу архівної україніки та 

напрямів його наукового використання, було застосовано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів пізнання – аналіз, синтез, 

порівняння, класифікації. В свою чергу, системний підхід використовувався для 

обґрунтування цілісності комплексного процесу передачі колекцій архівної 

україніки до українських архівів), а структурно-функціональний підхід – для 

виявлення взаємозв’язків і взаємозалежності між комплексами архівної 

україніки та суспільними явищами і процесами, що призвели до їх створення, 

впливали на зміст і структуру документів. Статистичний метод 

використовувався для визначення кількісних параметрів переданих матеріалів. 

У дисертаційному дослідженні були використані також спеціальні 

історичні методи: ідеографічний (описовий), який застосовувався для 

узагальнюючої характеристики колекцій архівної україніки, переданих в 

Україну; проблемно-хронологічний метод був використаний для відображення 

хронологічної послідовності передачі документів архівної україніки в Україну 

та виокремлення активних та неактивних періодів цього процесу; історико-

генетичний метод дозволив встановити передумови та причини генези архівної 

україніки як комплексу архівних документів українського походження або 

документів, що стосуються історії України, а також запровадження та масштаб 

процесу передачі та повернення в Україну документів архівної україніки, 
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реконструювати історію формування і походження документів кожного 

окремого фонду чи колекції; історико-порівняльний (метод компаративного 

аналізу) був використаний при порівнянні складу і структури фондів та 

колекцій архівної україніки офіційного та особового походження, а також 

визначенні подібності та відмінності у принципах формування вказаних 

архівних фондів, на прикладі матеріалів ф. 1366 «Бутович Микола Григорович, 

художник-графік» (ЦДАМЛМ України), ф. 10 «Омелян Йосипович Пріцак, 

видатний вчений, філолог, сходознавець, історик» (Наукова бібліотека 

НАУКМА), ф. 35 «Державний центр Української народної республіки в 

екзилі», ф. 36 «Світовий конгрес вільних українців» (ЦДАЗУ), ф. 4211 «Мiсiя 

УНР в Швейцарiї», та ф. 5235 «Уряд Української Народної Республiки в екзилi» 

(ЦДАВО України). 

У процесі роботи над виявленням джерел застосовувалися методи 

історичного джерелознавства, зокрема бібліографічної та архівної евристики, 

які передбачали поетапне опрацювання опублікованих та архівних каталогів, 

путівників, переліків, покажчиків, описів фондів з метою пошуку, виявлення та 

відбору необхідної сукупності джерел для дослідження поставленої проблеми і 

одержання достовірних результатів. У цьому контексті особлива увага була 

приділена ознайомленню з путівниками та каталогами українських та 

зарубіжних архівних установ, в яких перебувають на зберіганні колекції 

архівної україніки. Крім того, було опрацьовано видані українськими та 

зарубіжними архівними й науковими інституціями переліки зарубіжної архівної 

україніки, які дали змогу встановити локалізацію зберігання зібрань архівної 

україніки. Також були застосовані методи зовнішньої та внутрішньої критики 

джерел, які дозволили реалізувати поставлені у роботі мету і завдання. Здобуті 

у процесі джерелознавчого аналізу знання про склад переданих колекцій 

архівної україніки, хронологічні та географічні межі представлених у них 

документів, їх типологію, видову та тематичну специфіку, завдяки 

застосуванню методу джерелознавчого синтезу були інтегровані у цілісну 
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джерельну базу, що дало можливість оцінити весь комплекс джерел, отримати 

необхідну сукупність фактів для формулювання аргументованих висновків. 

Разом з тим у роботі використаний методологічний інструментарій 

архівознавства, а саме метод реконструкції архівного фонду, який 

застосовувався для з’ясування повноти відкладеної у фонді інформації та 

цілісності збереженої інформації відповідно до діяльності фондоутворювача, а 

також метод функціонального аналізу, згідно якого документи відтворюють усі 

функції та напрями діяльності фондоутворювача та який дозволяє оцінити 

цінність документів через вивчення діяльності фондоутворювача, а також 

з’ясувати функціональні властивості документів, тобто тих функцій, які на них 

були покладені при створенні. 

Окрім цього, при вивченні джерельно-інформаційного потенціалу 

документів архівної україніки та напрямів їх наукового використання 

застосовувався метод документознавства – інформаційний аналіз документа, 

який розглядає документ за фізичним та інформаційним обсягом, 

інформаційною місткістю та інформативністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

6
1
 

РОЗДІЛ 2 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ 

АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

2.1. Законодавче та наукове забезпечення діяльності державних 

інституцій у сфері повернення архівної україніки 

 

Запорукою активного розвитку та функціонування кожної суверенної 

держави є рівень розвиненості її культури, формування національної 

самобутності, усвідомлення унікальності свого історичного шляху та 

збереження багатовікової спадщини минулих поколінь. Незважаючи на 

складний та довготривалий шлях до незалежної держави, український народ 

упродовж століть плекав свої звичаї та традиції, намагався зберегти та передати 

нащадкам своє культурне надбання. 

Довготривала доба бездержавності, інкорпорація українських земель до 

складу Російської та Австро-Угорської імперій, Польщі, Румунії, 

Чехословаччини, а згодом входження до Радянського Союзу, безперечно мали 

вплив на формування та ступінь розвиненості в Україні громадянського 

суспільства. Невід’ємну частину культурного спадку, що проливає світло на 

історію країни, суспільства та окремих особистостей становлять архівні 

джерела. Виходячи з особливостей історичного розвитку України, її архівна 

спадщина розпорошена та зберігається не тільки в архівосховищах на території 

нашої країни, а й за її межами. Ще однією причиною розрізненості архівів 

стали еміграційні процеси, які набули поширення наприкінці ХІХ – упродовж 

ХХ ст. Українці, що виїжджали за кордон, об’єднувались у громади, які в свою 

чергу ставали центрами зберігання вивезених архівних документів. 

Із здобуттям Україною незалежності стала можливою постановка питання 

про збереження, повернення та запобігання розкраданню національної 

історико-культурної спадщини, а також про об’єднання архівного багатства на 

території незалежної суверенної України. 
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Слід зазначити, що проблема повернення архівної україніки з-за кордону 

вперше гостро постала на державному рівні ще на початку ХХ ст., що 

обумовлювалося великими змінами на політичній мапі світу. Події Першої 

світової війни 1914–1918 рр. призвели не тільки до розпаду Російської та 

Австро-Угорської імперій та утворення низки незалежних національних 

держав, а й порушили проблему поділу архівної спадщини. В історії України 

цей час ознаменувався періодом національно-визвольних змагань 1917–

1921 рр., головною метою яких було створення незалежної держави. 

На етапі становлення української державності велика увага приділялась 

архівній справі, виробленню засад держаної політики щодо збирання та 

зберігання документальної спадщини українського народу. Здійснення архівних 

реформ та реалізація важливих державних ініціатив у архівній галузі були 

покладені на створений у 1917 р. Бібліотечно-архівний відділ при Департаменті 

мистецтв Генерального секретарства справ освітніх Української Центральної 

Ради, який очолив професор О. Грушевський. На цей державний орган було 

покладено завдання збереження історико-культурної спадщини в умовах 

революційної доби та всебічне сприяння науковим дослідженням архівних 

документів
104

. Того ж року була створена спеціальна комісія у складі Ф. Вовка 

(голова), О. Новицького, М. Макаренка, П. Стебницького, П. Потоцького, 

В. Щавінського та низки інших діячів для роботи над створенням реєстру 

«архівної україніки» з фондів російських музеїв, архівів та приватних колекцій 

з метою повернення цих документів в Україну
105

. 

Навесні 1918 р. було укладено Брестський мирний договір між державами 

Четвертного союзу та РСФРР, за яким російська сторона мала визнати право 

українського народу на самовизначення та підтвердити законність влади 

Центральної Ради на території України, що протирічило планам радянської 
                                                 
104

 Матяш І. Архівна справа в Україні 1917–1921 рр.: особи, події, здобутки / 

І. Матяш // Пам’ятки. – 1998. – Т.1. – С. 4. 

105
 Архіви та архівна справа в Україні 1917–1920 рр. // Нариси історії архівної 

справи в Україні / [за ред. І. Матяш, К. Климової] – К., 2002. – С. 340. 
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влади стосовно України. Наступний крок української сторони призупинив 

«російську експансію» – були запропоновані мирні переговори. При 

українській делегації було утворено сім комісій, серед них окреме місце 

посідала культурна, що спочатку діяла як міжвідомча комісія у справі 

повернення культурних цінностей з Росії та мала розробити загальні принципи 

повернення й обліку культурної спадщини, а згодом була реорганізована у 

Культурну комісію при Українській мирній делегації на переговорах з РСФРР, 

метою якої було впровадження попередніх розробок
106

. Загалом Культурною 

комісією було проведено 25 засідань, у ході яких були розроблені положення 

мирного договору, що окреслювали засади повернення Україні її культурних 

цінностей, а також укладено зведений реєстр архівної україніки – «Список 

архівних матеріалів, визначених до повернення з Росії в Україну на засіданнях 

Культурної комісії при Українській Мирній Делегації»
107

. 

На жаль, ці пропозиції не були реалізовані на практиці. У зв’язку з 

нестабільною політичною ситуацією того часу питання повернення культурних 

цінностей відійшли на другий план. Повернулись до них лише у 1925 р., коли 

українські вчені та архівісти Д. Багалій та В. Барвінський уклали реєстр 

архівних документів українського походження в РРФСР, що став першим 

важливим напрацюванням такого характеру
108

. Ця робота була використана 

Центральним архівним управління УСРР під час розробки «Основних 

положень розподілу архівних матеріалів між союзними республіками». У 

                                                 
106

 Лупандін О. Питання реституції культурних цінностей в контексті 

українсько-російських мирних переговорів 1918 р. / О. Лупандін // Проблеми 

вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. – К, 2010. – Вип. 5. – 

С. 292–293. 

107
 Боряк Т. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький 

архів (1945–2010) / Тетяна Боряк. – Ніжин, 2011. – С. 85–86. 

108
 Багалій Д., Барвінський В. Українські архівні фонди в межах РРФСР / 

Д. Багалій, В. Барвінський // Архівна справа. – 1925. – Кн. 1. – С. 34–44; 

Гетьман Д. Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з 

Росії у 1921–1926 рр. / Д. Гетьман // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 3. – С. 39. 
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результаті реалізації останніх було повернено частину архівної україніки із 

всесоюзних установ, а саме матеріали, що були евакуйовані з української 

території під час Першої світової та громадянської воєн. 

У 1934 р. відбулась остання передача документів з Центрального 

архівного управління РСФРР до Центрального архівного управління УРСР 

(Укрцентрархіву), які були визначені для повернення в Україну. З цього часу 

процес виявлення та повернення архівної україніки тимчасово припиняється
109

. 

Спільна діяльність цих інституцій стала знаковою для формування та розвитку 

української архівної справи з точки зору теоретичних розробок та практичних 

рекомендацій для роботи з архівними документами, а також важливим 

періодом для збирання та комплектування українських архівних установ 

поверненими архівними матеріалами, що сприяло об’єднанню документальної 

спадщини. 

Друга світова війна завдала світові не тільки економічних збитків, але й 

спричинила великі культурні втрати. Що стосується українських архівних 

зібрань, то у період війни їх частина була евакуйована радянською владою, але 

значна кількість архівних колекцій була вивезена окупаційною владою, а 

частина цінних документів унаслідок військових дій та переміщень була 

знищена. Тому, по завершенню війни, керівництво СРСР організувало роботу з 

розшуку та повернення радянських архівів з Німеччини
110

, водночас даючи 

завдання оперативним групам вивезти з європейських теренів архіви російської 

та української політичної еміграції. Однією з найбільших незаконно 

переміщених архівних колекції був так званий «Празький архів». В часи 

існування СРСР проблема повернення архівної україніки носила другорядний 

характер, оскільки майже всі архівні документи, які передавались до СРСР, 

                                                 
109

 Гетьман Д. Повернення українських архівних історико-культурних 

цінностей з Росії у 1926–1936 рр. / Д. Гетьман // Бібліотечний вісник. – 2008. – 

№ 4. – С. 37–41. 

110
 Архіви УРСР в роки Другої світової війни // Нариси історії архівної справи в 

Україні / [ за ред. І. Матяш, К. Климової]. – К., 2002. – С. 443–464. 
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перерозподілялись між союзними архівами, але перевага надавалась 

архівосховищам сучасної Російської Федерації. Дослідженню цього періоду 

історії архівної справи присвячені праці іноземних та українських архівістів: 

П.К. Грімстед
111

, Л. Дубровіної та Г. Боряка
112

, М. Палієнко
113

, Т. Боряк
114

 та ін. 

Натомість, світова спільнота врахувала уроки історії, і в 1954 р. було 

прийнято міжнародну угоду, де вперше було встановлено правові норми щодо 

охорони культурної спадщини – Гаазьку конвенцію про захист культурних 

цінностей у випадку збройного конфлікту
115

. Для розвитку архівної справи 

особливе значення мало звернення до проблеми повернення культурних 

цінностей (в тому числі архівів), переміщених внаслідок воєнних конфліктів, 

окупації, об’єднання архівних фондів, цілісність яких було свідомо порушено, 

та встановлення обов’язків сторін щодо заборони, відвертання і припинення 

актів крадіжок, пограбувань (у будь-якій формі), а також різних актів 

вандалізму щодо культурних цінностей
116

. Зазначена Конвенція стала важливим 

                                                 
111

 Grimsted P. K. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, 

World War II, and the International Politics of Restitution / Patricia K. Grimsted. – 

Cambridge, MA, 2001. – 798 p. 

112
 Боряк Г. Дослідження історії переміщення книжкової культурної спадщини 

України в період Другої світової війни / Г. Боряк, Л. Дубровіна // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 23–

35; його ж. Бременський проект «Доля культурних цінностей, вивезених з СРСР 

під час другої світової війни» (ФРН). ... С. 251–260. 

113
 Палієнко М. Архівні центри української еміграції: створення, 

функціонування, доля документальних колекцій / Марина Палієнко. – 

К., 2008. – 688 с. 

114
 Боряк Т. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький 

архів (1945–2010) / Тетяна Боряк. – Ніжин, 2011. – 544 с. 

115
 Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 

від 14.05.1954 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_157. – Назва з екрану. 

116
 Матяш І. Перша міжнародна угода щодо спільної архівної спадщини 

колишніх радянських республік: проблеми реалізації / І. Матяш // Пам’ятки. – 

К., 2006. – Т. 6. – С. 3. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_157
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документом у роботі юридичних механізмів міжнародної діяльності щодо 

перерозподілу архівної спадщини. 

Отже, підвищення інтересу до реституційних питань і проблем відбулося 

внаслідок подій Другої світової війни, а згодом актуалізувалося під час розпаду 

світової колоніальної системи у 1950–1960-х рр., що вплинуло на формування 

відповідального ставлення цивілізованого співтовариства до збереження 

культурної спадщини. Саме тому виникла необхідність в утворенні 

спеціального органу для координації та регулювання міжнародної діяльності в 

цій сфері, а саме – Організації Об’єднаннях Націй з питань освіти, науки і 

культури (ЮНЕСКО). В той же час архівісти з різних країн світу об’єднались у 

професійну організацію – Міжнародну раду архівів (МРА), виконавчі органи 

якої почали займатися питаннями повернення архівних колекцій з моменту 

свого створення у 1950 р. За ініціативи МРА питання реституції культурних 

цінностей виносились на розгляд Генеральних конференцій ЮНЕСКО. У 

1970 р. на ХVІ Генеральній конференції ЮНЕСКО була схвалена «Конвенція 

про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, 

вивезенню та передачі права власності на культурні цінності», де серед 

переліку категорій культурних цінностей, були архівні документи
117

. У 1977 р. 

МРА сформулювала визначення «спільна архівна спадщина», яке було 

ухвалено 20-ю Генеральною конференцією ЮНЕСКО. Це поняття охоплює 

комплекси архівних документів, утворених внаслідок діяльності державних 

органів та установ на території, яка належить до двох (або більше) держав. 

Окрім цього, тогочасний Генеральний секретар МРА Шарль Кечкеметі в своїй 

                                                 
117

 Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному 

ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 

14.11.1970 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1988. – № 8. – 

Ст. 211. 
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доповіді запропонував ряд засадничих принципів при розробці двосторонніх та 

багатосторонніх угод та конкретний план дій у вирішенні архівних претензій
118

. 

Прийнята 8 квітня 1983 р. на Міжнародній конференції ООН Віденська 

конвенція мала регулювати порядок вирішення спорів щодо повернення 

архівних колекцій. З ухваленням цього документа мав закінчитись «складний 

процес кодифікації міжнародного публічного права у сфері державного 

правонаступництва», але проти нього виступили представники МРА і дійшли 

висновку, що цей документ є політичним, а не науково-юридичним 

функціональним механізмом у вирішенні проблем успадкування архівів 

державами
119

. 

В останні роки існування СРСР, а саме під час національного піднесення 

в Україні у 1980-х рр., питання втрачених культурних цінностей набуло 

широкого резонансу в суспільстві. Публічний інтерес проявлявся не тільки до 

долі архівних документів періоду Другої світової війни, а й до перерозподілу й 

вивезення українських культурних цінностей до Росії за часів Російської імперії 

та СРСР. У 1990 р. було прийнято постанову Ради міністрів УРСР, яка 

затверджувала «Комплексну програму основних напрямків розвитку культури в 

Україні у період до 2005 року», основним завданням якої був розшук архівних 

документів, національних культурних цінностей та історичних реліквій поза 

межами країни з метою їх повернення і наукового використання. Для цього 

була створена Республіканська комісія по розшуку та поверненню в Україну 

історичних і культурних цінностей з-за кордону, яку очолив член-кореспондент 

АН УРСР, головний науковий співробітник Інституту історії АН УРСР 

                                                 
118

 Лозицький В. Правові засади міжнародного співробітництва в галузі 

реституції архівних фондів і документів: історія, проблеми, перспективи. … – 

С. 54–62. 

119
 Стемпняк В. Контроверсії довкола юридичних підстав для врегулювання 

міжнародних архівних претензій / В. Стемпняк // Архіви України. – 2004. – 

№ 3. – С. 73–76. 
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Ф. Шевченко
120

. Комісія продовжувала свою діяльність і після проголошення 

незалежності України, а в 1992 р. ініціювала створення спеціального 

державного органу – Національної комісії з питань повернення в Україну 

культурних цінностей. Такі заходи стали відправною точкою у формуванні 

державної політики України щодо повернення та реституції культурних 

цінностей. 

Подальше вирішення проблем повернення архівної спадщини на 

міжнародному рівні було призупинено внаслідок подій 1989–1991 рр., а саме 

розпаду багатонаціональних держав – СРСР, Чехословаччини, Югославії. У 

такій ситуації постало питання врегулювання проблеми взаємного повернення 

пам’яток історії та культури, які були вилучені і відчужені від своїх культур 

незаконним шляхом, з порушенням юридичних норм. Зокрема, це стосувалось 

колишніх республік СРСР (і України в тому числі), які, здобувши незалежність, 

утворили Співдружність незалежних держав. Важливим кроком на шляху 

розв’язання проблеми повернення культурних цінностей стало підписання 

14 лютого 1992 р. в Мінську країнами СНД «Угоди про повернення історико-

культурних цінностей державам їхнього походження», яка керувалась 

міжнародним правом та ставила за мету кваліфіковане та партнерське 

вирішення цього питання
121

. Наступним етапом розвитку співробітництва між 

країнами СНД була «Угода про співробітництво держав-учасниць СНД у 

боротьбі з розкраданням культурних цінностей і забезпеченні їхнього 

повернення», яка була підписана 5 жовтня 2007 р. в м. Душанбе. Дана угода 

була спрямована на співробітництво щодо недопущення, виявлення та 

                                                 
120

 Кот С. З історії формування організаційних засад державної політики 

повернення та реституції культурних цінностей в незалежній Україні. … – 

С. 361–371. 

121
 Новохатько Л. Українська культурна спадщина як об’єкт міжнародного 

співробітництва по поверненню та реституції культурних цінностей / 

Л. Новохатько // Повернення культурного надбання України: проблеми, 

завдання, перспективи: матеріали наук.-практ. симпоз. «Правові аспекти 

реституції культ. цінностей: теорія і практика». – К., 1997. – Вип. 10.– С. 40–41. 
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розкриття правопорушень, пов’язаних з розкраданням культурних цінностей, їх 

розшук та забезпечення повернення, а також установлення та забезпечення 

порядку ввозу та вивозу культурних цінностей, здійснення будь-яких операцій 

на своїй території стосовно таких культурних цінностей. Окрім цього, документ 

регламентував підходи до вдосконалення нормативної правової бази 

співробітництва країн-учасників угоди у боротьбі з розкраданням культурних 

цінностей та забезпечення їхнього повернення
122

. Україна ратифікувала цю 

угоду лише 18 квітня 2013 р. із застереженням, яким утримувалася від 

зобов’язань стосовно гармонізації в рамках СНД національного 

законодавства
123

. 

Із проголошенням незалежності Україна стала активною учасницею 

міжнародного життя та складовою світового співтовариства, внаслідок чого 

основні напрями міжнародного співробітництва зосередила на відносинах 

Україна – Польща, Україна – Росія, Україна – Німеччина, частково Україна – 

США, Україна – Канада, Україна – Угорщина. У результаті двосторонньої 

співпраці між країнами була укладена низка угод про добросусідство, 

партнерство і співробітництво у галузі культури та про утворення міжурядових 

комісій для розгляду питань, пов’язаних із реституцією та поверненням в 

Україну архівної україніки. Зазначені угоди України та європейських держав 

чинні й сьогодні і відображають спільність політичного та наукового 

                                                 
122

 Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав у боротьбі з розкраданням культурних цінностей і забезпеченні їхнього 

повернення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_g97. – Назва з екрану. 

123
 Закон України «Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав-

учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з розкраданнями 

культурних цінностей і забезпеченні їхнього повернення» від 18.04.2013 р. 

№ 205-VІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/205-18. – Назва з екрану. 
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співробітництва, цілеспрямованість нових взаємовідносин широкого 

партнерства, яке базується на взаємних інтересах
124

. 

Розвиваючись як незалежна держава, Україна розпочала формувати і 

впроваджувати державну політику, спрямовану на відродження національної 

пам’яті, збереження та повернення культурного надбання українського народу. 

Необхідним кроком у формуванні державної політики в рамках цього питання 

стала розробка законодавчої бази, яка мала визначити та чітко регулювати 

процеси збереження та повернення архівної спадщини в Україну. Перший 

важливий документ – Закон України «Про інформацію», що був ухвалений 

2 жовтня 1992 р., встановив загальні правові основи одержання, використання, 

поширення та зберігання інформації, закріпив право особи на інформацію в 

усіх сферах суспільного і державного життя України, а також систему 

інформації, її джерела, визначив статус учасників інформаційних відносин
125

. 

Стаття 6 Закону регламентує забезпечення права на інформацію, шляхом 

«створенням можливостей для вільного доступу до статистичних даних, 

архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз 

даних, інформаційних ресурсів». Охорона права на інформацію забезпечується 

забороною вилучення і знищення друкованих видань, експонатів, 

інформаційних банків, документів з архівних, бібліотечних, музейних фондів, 

крім встановлених законом випадків або на підставі рішення суду. Основні 

положення Закону України «Про інформацію» знайшли конкретизоване 

                                                 
124

 Курило Т. Міжнародно-правове співробітництво України з європейськими 

державами у сфері реституції і повернення культурних цінностей. … – С. 134–

141. 

125
 Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-X [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з 

екрану. 
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відображення в законодавчих актах про інформаційну діяльність, які мають 

видовий чи галузевий характер
126

. 

Регулювання відносин, пов’язаних із формуванням, обліком, зберіганням 

і використанням НАФ, та деяких інших основних питань архівної справи 

декларував Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», ухвалений 24 грудня 1993 р. Результатом роботи над 

вдосконаленням головного архівного закону стало затвердження 13 грудня 

2001 р. нової редакції законодавчого акту, яка містила значні зміни, зокрема і 

державної політики щодо механізму поповнення НАФ. У статті 4-й Закону 

подається визначення терміну «Національний архівний фонд» та вказується, що 

«документи НАФ є культурними цінностями, що постійно зберігаються на 

території України або згідно з міжнародними договорами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню 

в Україну». Стосовно шляхів формування НАФ, стаття 5-та декларує, що 

держава вживає заходів щодо поповнення архівного фонду документами, що 

знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що 

стосуються історії України, а також фінансує їх виявлення, взяття на облік, 

передавання, придбання або відтворення в копіях. 

Заходи, які мають сприяти розширенню НАФ, зазначені у статті 40, а 

саме – розвиток міжнародного співробітництва з іншими державами, яке може 

здійснюватися шляхом взаємного обміну архівними документами чи їх 

копіями, а також надання доступу до документів НАФ. Стаття 41 Закону 

забороняє вивезення документів НАФ за кордон, окрім випадків їх 

експонування, наукової експертизи або реставрації за кордоном
127

. 

                                                 
126

 Див: Меньківська Н. Правове регулювання інформаційної діяльності 

державних архівів в сучасній Україні / Н. Меньківська // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 89. 

127
 Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 

24.12.1993 р. № 3814 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3814-12. – Назва з екрану. 
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Таким чином, Закон України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи» став правовою основою проведення єдиної державної 

політики в архівній галузі: забезпечення збереженості і доступу до НАФ, 

цілеспрямоване поповнення НАФ новими документами. 

Оскільки культурні цінності охоплюють не тільки архівний фонд, а й 

бібліотечний і музейних фонди, які містять документи НАФ, то питання 

зберігання таких документів, обліку та їх використання, регламентовані у 

відповідних статях Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та 

Закону України «Про музеї та музейну справу». Тут, зокрема, зафіксовано 

пріоритетність норм архівного закону щодо писемних пам’яток, інших видів 

архівних документів, що зберігаються в бібліотеках і музеях
128

. 

Оскільки в Законі України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи» не було відображено механізму поповнення НАФ документами 

зарубіжної архівної україніки, то в 1999 р. був прийнятий Закон України «Про 

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»
129

. 

У «Загальних положеннях» Закону подається визначення поняття 

«культурні цінності», а також чітко окреслюються ті з них, що підлягають 

поверненню в Україну, а саме: незаконно вивезені з території України, 

евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не 

повернуті назад, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в 

Україну, такі, що законно перебувають за межами України та можуть бути 

повернуті шляхом укладення договору купівлі-продажу, обміну або отримання 

в дарунок. Другий розділ Закону стосується управління та контролю за 

вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей, який здійснює 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, 

                                                 
128

 Див.: Боряк Г. Модерне архівне законодавство України / Г. Боряк, 

К. Новохатський // Архіви України. – 2004. – № 3 (254). – С. 12. 

129
 Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» від 21.09.1999 р. № 1068-XIV [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-14. – Назва з екрану. 
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ввезення і повернення культурних цінностей, а також окреслює основну 

діяльність органу виконавчої влади в межах його компетенції. 

Механізм вивезення та ввезення культурних цінностей на постійній 

основі і тимчасове вивезення та ввезення культурних цінностей регламентує 

третій та четвертий розділи Закону відповідно. У п’ятому розділі документа 

розглядається питання права власності на культурні цінності добросовісного 

набувача цінностей, а також культурних цінностей, які були вилучені чи 

конфісковані митними або правоохоронними органами, чи незаконно 

придбаними тощо. Важливим положенням Закону є 6-й розділ, який стосується 

міжнародного співробітництва. Зокрема у ньому зазначається, що «Україна 

бере участь у міжнародному співробітництві в галузі запобігання  незаконним 

вивезенню, ввезенню культурних цінностей, передачі права власності на них, а 

також у поверненні законним власникам незаконно вивезених і ввезених 

культурних цінностей відповідно до Конституції та законодавства України». 

Цей закон заклав правові основи захисту національної культурної 

спадщини країни, урегулював механізми вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей. Окрім цього, був спрямований на зростання ступеня 

участі України в міжнародному співробітництві з цього питання. 

Наступним кроком у реалізації державної політики щодо відновлення та 

збереження національної духовної спадщини та повернення в Україну 

культурних цінностей стало утворення спеціального державного органу, який 

мав координувати державні ініціативи з цього питання, а саме Національної 

комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей (1992 р.). У 

2000 р. НК було реорганізовано у Державну службу контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон, що була урядовим органом 

державного управління у сфері контролю за вивезенням, ввезенням та 

поверненням культурних цінностей.
 
У рамках діяльності цих інституцій були 

запроваджені державні програми, спрямовані на виявлення та повернення в 
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Україну культурних цінностей: «Повернуті імена» (1997 р.) та «Культурні 

цінності України: Втрати. Шляхи повернення» (1999 р.)
 130

. 

Проблемами реституції та повернення в Україну архівної україніки також 

займається Державна архівна служба України (Укрдержархів), яка є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері архівної справи. Слід особливо наголосити на тому, 

що до вирішення цієї проблеми у теоретичній та методологічній площині 

упродовж останнього 20-ліття активно долучалися науковці Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Інституту 

української археографії та джерелознавства НАН України 

ім. М.С. Грушевського, Інституту рукопису Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського, а також співробітники центральних державних архівів 

України. Діяльність цих установ спрямовувалась на розробку теоретичної бази, 

понятійного апарату, забезпечення обліку та складання реєстрів архівної 

україніки, створення зведеної бази даних та умов інтелектуального доступу до 

неї. 

Першим здобутком стала академічна державна програма «Національна 

архівна інформаційна система (НАІС) «Архівна та рукописна Україніка» (1991–

1996 рр.). Ініціатива створення комплексної програми введення до наукового 

обігу архівних масивів інформації зародилась ще на початку 1991 р., коли був 

розроблений перший варіант програми за участі Інституту української 

археографії та джерелознавства НАН України ім. М.С. Грушевського та ІР 

НБУВ. Того ж року була поведена міжвідомча науково-методична нарада, на 

якій обговорювались питання програми з виявлення, обліку, опису архівних 

документів і рукописних книг та створення національного банку інформації 

документальних джерел з історії України. Окрім цього, в результаті 

                                                 
130

 Кулініч М. Архівна україніка і діяльність Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–

2011 рр.): короткі підсумки / М. Кулініч // Архіви України. – 2013. – № 3. – 

С. 12. 
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обговорення були виділені категорії матеріалів, які відповідають поняттю 

«україніка», а також виокремлені напрями діяльності програми, найбільш 

важливими з яких є виявлення та облік архівної та рукописної україніки у світі, 

створення електронної бази даних та зведеного реєстру втраченої чи 

невіднайденої архівної україніки, поповнення НАФ України копіями 

документів, які знаходяться за кордоном, а також публікація довідкової 

літератури стосовно україніки
131

. 

З програмою «Національна архівна інформаційна система «Архівна та 

рукописна україніка» були пов’язані проекти «Архівна та рукописна україніка»: 

Національна зведена система документальної інформації» та «Реєстр 

української рукописної книги», які згодом об’єднали під назвою «Книжкова та 

рукописна спадщина України: створення бібліографічного реєстру і системи 

збереження та загальнодоступності»
132

. 

Розроблена концепція НАІС містила положення, які визначали, що 

документальний архівний фонд комплектувався документами, що зберігаються 

як в Україні, так поза її межами, але стосуються її історії та культури. НАІС 

встановлювала різнорівневу систему описування архівних матеріалів, в якій 

рівень колективного опису – фонд та архівна колекція, а для продуктивного 

функціонування системи на державному рівні передбачалось впровадження 

єдиних галузевих нормативних стандартів
133

. Результати розробки програми 

                                                 
131

 Лозицький В. Національна архівна інформаційна система України і «Архівна 

та рукописна Україніка» / В. Лозицький, Г. Боряк, Л. Дубровіна // Національна 

архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і 

комп'ютеризація архівної справи в Україні. … – С. 12–19. 
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 Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна 

україніка» (1991–1996) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/BranchProgs/Programa.php. – Назва з екрану. 

133
 Див. докл.: Боряк. Г. Десять років інформатизації архівної справи в Україні: 

Проблеми. Здобутки. Перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/Doslidz-Boryak.php. – Назва з 

екрану. 
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відображені в низці публікацій теоретико-методологічного, методичного, 

оглядового характеру, що складають фундамент подальшого розвитку 

Національної архівної інформаційної системи
134

. 

У 1994 р. результатом підписання угоди між Гарвардським науковим 

інститутом (США) та НАН України, Головархівом України та Міністерством 

культури України, став міжнародний проект «Археобібліобаза» (АББ ), що 

стосувався виявлення, описування, реєстрації та запровадження доступу до 

архівних документів і рукописних книг
135

. У 1995 р. була розроблена концепція 

«Національна архівна спадщина України та державний реєстр «Археографічна 

україніка», якою було запропоновано створення реєстру у вигляді 

археографічного описання. На жаль, поставленої мети щодо здійснення 

реєстрації всього масиву архівної україніки у світі, не вдалось реалізувати у 

повному обсязі. 

У грудні 2000 р. відкрився веб-сайт Держкомархіву України в мережі 

Інтернет, який став потужним інформаційним ресурсом для ознайомлення як 

науковців, так і широкого кола користувачів з діяльністю українських архівів. 

Одним з його розділів є «Архівна україніка», який складається з нормативних 

документів, переліку повернутих та переданих в Україну архівних колекцій, 

бібліографічної бази даних про матеріали щодо архівної україніки, оглядів 

                                                 
134

 Див.: Дубровіна Л. Національна архівна інформаційна система: Структура 

даних. Матеріали для обговорення / Л. Дубровіна, О. Сохань. – К., 1994 – 46 с.; 

Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і 

комп’ютеризація архівної справи в Україні: Зб. наук. праць. – К., 1996. – Вип. 1: 

Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи. – 308 

с.; Дубровіна Л. Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи 

в Україні / Л. Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. – 

1998. – Т. 3. – С. 6 – 17. 
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 Архівна та рукописна україніка: матеріали розшир. міжвідом. наради по 

обговоренню Держ. прогр. «Архівна та рукописна україніка» (Київ, 

17 жовт.1991 р.). – 2-ге вид., допов. / [упоряд. О. Тодійчук; наук. ред. 

В. Ульяновський]. – К., 1992. – С. 26. 
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зібрань архівної україніки в архівах інших країн
136

. Найбільшу інформативну 

цінність має перелік архівних матеріалів, які були передані та поверненні в 

Україну з-за кордону. Він складався із зазначенням наступних характеристик: 

назва зібрання, його кількісні характеристики, рік передачі документів, країна, з 

якої передавались або повертались матеріали, а також установа, куди 

надходили на зберігання нові архіви. Підрозділ веб-сайту з науковими 

публікаціями про архівну україніку має важливе евристичне значення для 

дослідників, а також інформативно-довідковий характер для зацікавлених осіб. 

Початок 2001 р. у роботі Держкомархіву ознаменувався прийнятим 

рішенням Колегії Держкомархіву «Про створення баз даних на зарубіжні 

документи історико-культурної спадщини України та документи іноземного 

походження з історії України», що мало надзвичайно важливе значення у 

формуванні НАФ
137

. Для виконання даного нововведення Держкомархів 

затвердив «Порядок здійснення централізованого державного обліку 

документів історико-культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та 

документів іноземного походження, що стосуються історії України». Згідно 

положень згадуваного Порядку, виявлення документів здійснюється на підставі 

міжвідомчих міжнародних угод про співробітництво в галузі архівної справи, в 

процесі дослідницької роботи працівників державних архівних установ у 

архівах за кордоном, а також у ході тематичного виявлення інформації про 

документи, що стосуються історії України, на бібліографічному рівні (вивчення 

науково-інформаційних та науково-довідкових видань). Завдання з пошуку та 

обліку зазначених документів покладено на центральні державні архіви, 

                                                 
136

Офіційний веб-портал Державної архівної служби України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/. – Назва з екрану. 

137
 Наказ № 4 Державної архівної служби України з оголошенням рішення 

колегії Держкомархіву України від 23 січня 2001 р. «Про створення баз даних 

на зарубіжні документи історико-культурної спадщини України та документи 

іноземного походження з історії України» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2001-4. – Назва з 

екрану. 
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галузеві державні архіви, державні архіви областей
138

. Архівні документи, які 

вдалось виявити, мали описуватися на спеціальних картках централізованого 

державного обліку документів зарубіжної архівної україніки встановленого 

зразка, а документи, що надійшли з-за кордону на зберігання до України, мали 

пройти етап фондування, описування та обліку. 

Для пошуку, збирання, реєстрації та забезпечення збереженості 

зарубіжної архівної україніки 27 листопада 2002 р. Колегія Держкомархіву 

України прийняла рішення «Про підготовку основних засад міжвідомчої 

програми «Архівна спадщина української еміграції та діаспори ХХ ст.». 

Створення зазначеної міжвідомчої програми обумовлювалось наявністю за 

межами України цінного документального масиву, який утворився в результаті 

вивозу архівних документів представниками політичної еміграції, а також 

внаслідок діяльності української діаспори за кордоном. Метою цієї програми 

стало налагодження співробітництва з громадськими та науковими 

інституціями української діаспори, облік і впорядкування архівних колекцій та 

передача їх на зберігання в архівні установи України. Реалізація міжвідомчої 

програми «Архівна спадщина української еміграції та діаспори ХХ ст.» 

передбачалась за рахунок співробітництва з україномовними закордонними 

центрами, благодійними організаціями та окремими інституціями діаспори, а 

втілення її у життя мало засвідчити інтерес України як держави до культурного 

надбання, створеного українською діаспорою та серйозні наміри щодо 

впорядкування та передавання архівних зібрань до України
139

. 

                                                 
138

 Наказ № 67 Державної архівної служби України від 11 листопада 1999 р. 

«Про затвердження Порядку здійснення централізованого державного обліку 

документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів 

іноземного походження, що стосуються історії України» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-

base/Regulations/index.php?order-1999-67. – Назва з екрану. 

139
 Наказ № 87 Державної архівної служби України з оголошенням рішення 

колегії Держкомархіву України від 27 листопада 2002 р. «Про підготовку 

основних засад міжвідомчої Програми «Архівна спадщина української еміграції 
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Наступним кроком, що мав активізувати роботу державних архівних 

установ у напрямку виявлення зарубіжної архівної україніки в різних країнах 

світу, стало рішення Колегії Держкомархіву України від 19 грудня 2006 р. «Про 

виявлення зарубіжної архівної Україніки державними архівними установами 

України». 

Для реалізації даної ініціативи передбачалося виконати комплекс 

наступних заходів: 

1) завершити розробку концепції створення та діяльності Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки, як єдиного осередку надходження на 

зберігання архівних колекцій з-за кордону, зокрема від представників 

українських діаспор; 

2) розробити проект галузевої програми «Зарубіжна архівна Україніка»; 

3) активізувати міжнародне співробітництво з державними архівними 

службами інших держав щодо взаємного обміну між сторонами копіями 

документів з історичного минулого обох сторін; 

4) провести роботу з підготовки серії довідкових видань документів із 

зарубіжних архівів
140

. 

Надзвичайно важливою подією в історії архівної справи в Україні стало 

створення у 2007 р. профільного Центрального державного архіву зарубіжної 

україніки (ЦДАЗУ), на який державою було покладено місію поповнення НАФ 

документами, що належать до культурної спадщини української нації та 

перебувають за кордоном, у тісній співпраці з закордонним українством. 

Наступним етапом у поглибленні дослідження архівної україніки стала 

галузева програма «Архівна україніка» (2008 р.), метою якої була розробка 
                                                                                                                                                                  

та діаспори ХХ ст.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2002-87. – Назва з екрану. 

140
 Наказ № 168 Державної архівної служби України з оголошенням рішення 

колегії Держкомархіву України від 22 грудня 2006 р. «Про виявлення 

зарубіжної архівної Україніки державними архівними установами України» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-

base/SCAU/index.php?2006-168 

http://www.archives.gov.ua/Law-base/SCAU/index.php?2002-87
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наукових і організаційних засад створення комплексного реєстру архівної 

україніки, реєстру фондів (колекцій) культурної спадщини України, які 

знаходяться за кордоном, а також реєстру документів, переданих на законних 

підставах до державних архівів України. Важливим компонентом програми 

було також укладання повного переліку зарубіжних установ, які зберігають 

архівну україніку, та створення умов доступу до комплексного реєстру архівної 

україніки
141

. Того ж року були видані методичні рекомендації УНДІАСД – 

«Експертиза цінності документів архівної україніки»
142

, а згодом, у 2009 р. 

опубліковано аналітичний огляд «Архівна україніка в Білорусі»
143

, а в 2010 р. 

побачив світ грунтовний довідник «Архівна україніка в Канаді»
144

.  

Окрім наукової роботи, діяльність Укрдержархіву позначилася 

активізацією міжнародного співробітництва, що виявилася в укладенні 

договорів про співпрацю з головними архівними управліннями різних країн, 

забезпеченням участі керівництва Укрдержархіву та державних архівних 

установ у робочих засіданнях Круглого столу архівів, Європейського та Євро-

Азійського регіонального відділень МРА та інших міжнародних архівних 

форумів. 

Впродовж 1991–2014 рр. Укрдержархівом укладено 33 двосторонніх 

міжвідомчих договорів та протоколів про співробітництво з державними 

архівними службами та національними архівами (у т.ч. Австрійської 

Республіки, Азербайджанської Республіки, Республіки Бельгія, Республiки 

                                                 
141

 Матяш І. Галузева програма «Архівна україніка» / І. Матяш // Студії з 

архівної справи та документознавства. – К., 2008. – Т. 16. – С. 33–35. 

142
 Експертиза цінності документів архівної україніки з метою внесення до 

складу Національного архівного фонду: методичні рекомендації / [укл. 

К. Селіверстова, М. Ковтун]. – К., 2008. – 23 с. 

143
 Архівна україніка в Білорусі: аналіт. огляд / [О. Коваль, М. Кулініч, 

А. Майстренко, І. Срібняк]. – К., 2009. – 1068 с. 

144
 Архівна україніка в Канаді: довідник / [упоряд.: І. Матяш (керівник), 

Р. Романовський, М. Ковтун та ін.]. – К., 2010. – 882 с. 
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Бiлорусь, Республiки Грузія, Естонської Республiки, Китайскої Народної 

Республіки, Латвiйської Республiки, Литовської Республiки, Республiки 

Молдова, Республiки Польща, Росiйської Федерацiї, Румунiї, Республiки 

Туреччина, Федеративної Республіки Німеччина, Чеської Республіки та ін.), 

чотири меморандуми (Азербайджанська Республіка, Грузія, Ісламська 

Республіка Іран, ФРН), три протоколи про спільні проекти (Білорусь, Росія, 

Угорщина), один план спільних заходів (Росія)
145

. 

Укрдержархів також налагодив співробітництво із зарубіжними 

архівними, науковими та музейними інституціями, міжнародними 

товариствами, такими як Центральний архів МВС Республіки Польща, 

Американський меморіальний музей Голокосту (США), Документаційний 

центр об’єднання «Саксонські меморіали» (ФРН), Національним Меморіалом 

Катастрофи та Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль), з якими укладено 

міжнародні договори про співробітництво гуманітарного характеру. До січня 

2012 р. державні архіви співпрацювали з Генеалогічним товариством Юта 

(США). Міжнародну діяльність Державної архівної служби України та архівних 

установ країни відображають публікації на сторінках «Вісника Державної 

архівної служби України» та інформаційні повідомлення на офіційному веб-

порталі Укрдержархіву в розділі «Міжнародні контакти», де в хронологічному 

порядку подається перелік та розлога інформація про співпрацю України з 

іншими державами в галузі архівної справи, починаючи з 2000 р.
146

. 

Участь у налагодженні міжнародних контактів бере і Спілка архівістів 

України, в ході діяльності якої було укладено угоди про співробітництво з 

                                                 
145

 Перелік міжнародних договорів міжвідомчого характеру, укладених 

Державною архівною службою України (Головархівом, Держкомархівом) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/International/Int_agreement.php. – Назва з екрану. 

146
 Вісник Державної архівної служби України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/; Міжнародні контакти та 

співробітництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/International.  – Назва з екрану. 

http://www.archives.gov.ua/International/Int_agreement.php
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Visnyk/
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Спілкою архівістів Польщі, Товариством істориків-архівістів Придністров’я, 

Спілкою архівістів Росії
 147

. 

Дослідження архівної україніки триває, а реалізація державних ініціатив, 

розробка та впровадження академічних програм та концепцій, публікація 

профільної науково-довідкової літератури, виокремлення вивчення україніки в 

окремий науковий напрям, а також діяльність новоствореного архіву 

зарубіжної україніки засвідчує нову віху розвитку архівної справи в Україні, 

окреслює сучасні пріоритети державної політики щодо архівної спадщини, яка 

є невід’ємною документальною частиною історії нашої країни. 

 

2.2. Заходи органів державної влади України з поповнення 

Національного архівного фонду документами архівної україніки 

 

Важливим етапом у реалізації державної політики у галузі реституції та 

повернення архівної україніки стало створення спеціального 

загальнодержавного органу – Національної комісії з питань повернення в 

Україну культурних цінностей (далі – НК), яка постала згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. для забезпечення відновлення 

та збереження національної духовної спадщини
148

. Утворена інституція 

перерубувала в підпорядкуванні Кабінету Міністрів України. 

Основними завданнями НК стало виявлення і взяття на облік культурних 

цінностей, які були вивезені до інших держав і підлягають поверненню в 

Україну, а також координація роботи відповідних міністерств і відомств щодо 

визначення напрямків проведення досліджень і практичних дій для повернення 

                                                 
147

 Довідка. Міжнародні контакти та співробітництво [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/International/. – Назва з екрану. 

148
 Постанова Кабінету Міністрів України № 732 від 28 грудня 1992 р. «Про 

утворення Національної комісії з питань повернення в Україну культурних 

цінностей» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/732-92-п. – Назва з екрану. 

http://www.archives.gov.ua/International/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/732-92-п
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на батьківщину національної спадщини. Передбачалася і участь у заходах, 

пов’язаних з виконанням зобов’язань України як учасника міжнародних угод з 

питань захисту культурних цінностей, запобігання незаконному їх вивезенню 

та ввезенню, сприяння поверненню їх державам, яким вони належать. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 1993 р. № 464 

затвердила Положення про НК та склад її науково-координаційної ради
149

. 

Ухвалений документ містив 12 розділів, які регламентували законодавче 

підпорядкування комісії, основні засади її діяльності, завдання, функції та 

повноваження, чисельність та структуру кадрового апарату, джерела 

фінансування й утворення науково-координаційної ради комісії. 

Констатувалося, що комісія – загальнодержавний орган при Кабінеті Міністрів 

України, покликаний реалізовувати державну політику щодо відновлення і 

збереження національної духовної спадщини, повернення в Україну 

культурних цінностей, здійснювати координацію діяльності міністерств, 

відомств та інших організацій у цій галузі. Голова комісії призначався 

Кабінетом Міністрів України. 

Серед повноважень НК слід виділити виявлення і сприяння поверненню в 

Україну переміщених культурних цінностей, а також захист національних 

інтересів України, спрямований на запобігання втратам культурного надбання 

та нанесенню шкоди міжнародному престижу України. 

Діючи в рамках своєї компетенції, НК мала всіляко сприяти провадженню 

державної митної політики у запобіганні незаконного ввезення та вивезення 

культурних цінностей. Для цього науковими співробітниками комісії 

складалися реєстри (систематичні описи), каталоги культурних цінностей 

України, також здійснювалась експертиза культурних цінностей, що 

перебувають на території інших держав. Крім того, комісія ставила за мету 

                                                 
149

 Постанова Кабінету Міністрів України № 464 від 18 червня 1993 р. «Про 

затвердження Положення про Національну комісію з питань повернення в 

Україну культурних цінностей» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/464-93-п. – Назва з екрану. 
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створення інформаційних банків та баз даних національних культурних 

цінностей, що перебувають за межами України. 

Окрім здійснення пошукової і наукової роботи передбачалось, що 

співробітники НК встановлюватимуть контакти з українською діаспорою 

заради пошуку культурних цінностей, укладатимуть міжнародні угоди у межах 

своїх повноважень та братимуть участь у роботі міжнародних організацій, 

конференцій, нарад з питань повернення та запобігання незаконному ввезенню 

та вивезенню культурних цінностей. 

Із ухваленням постанови Кабінету Міністрів від 5 жовтня 1996 р. № 1241 

«Про Національну комісію з питань повернення в Україну культурних 

цінностей»
150

 на виконання Указу Президента України від 26 липня 1996 р. 

№ 596 «Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України», 

НК підпорядковується Міністерству культури та мистецтв України, а в 1998 р. 

Указом Президента України було затверджено нове Положення про НК, яке 

дублює Положення від 1993 р., окрім одного пункту, який не обмежує 

співпрацю стосовно цінностей, втрачених або переміщених з їх території під 

час Другої Світової війни країнами колишнього СРСР
151

. Очолював комісію, 

упродовж всього періоду її діяльності відомий український мистецтвознавець, 

письменник заслужений діяч мистецтв України Олександр Федорук. 

Основними напрямками діяльності НК були наступні: 

1) реалізація державної політики щодо виявлення та повернення в 

Україну культурних цінностей; 

                                                 
150

 Постанова Кабінету Міністрів України № 1241 від 5 жовтня 1996 р. «Про 

Національну комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1241-96-п. – Назва з екрану. 

151
 Указ Президента України № 21/98 від 16 січня 1998 р. «Про Положення про 

Національну комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/21/98/print1432556481836979. – Назва з 

екрану. 
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2) участь у міжнародному співробітництві з питань виявлення, 

повернення та запобігання незаконному обігу культурних цінностей; 

3) публікація науково-інформаційних матеріалів та серій звітно-

документальних видань. 

Протягом 1992–1999 рр. НК проводила активну діяльність з вивчення, 

пошуку та повернення в Україну історико-культурного надбання українського 

народу. Важливе місце у роботі НК посіло налагодження конструктивних 

зв’язків з українською діаспорою. З метою вивчення, повернення в Україну 

спадщини видатних діячів культури та науки, увічнення пам’яті, популяризації 

їхнього творчого доробку та введення його до наукового й культурного обігу в 

Україні було розроблено Державну програму «Повернуті імена» (1996 р.), 

підтриману Урядом
152

. 

До реалізації програми залучили широке коло міністерств і відомств, 

громадських об’єднань, посольств і консульств, постійних представництв 

України при міжнародних організаціях, українських громад та окремих 

представників діаспори. Важливим результатом програми стала передача в 

Україну колекцій на постійне зберігання до музейних, бібліотечних, архівних 

фондів нашої країни
153

. Загалом за сприяння НК в Україну передано або 

повернено близько 200 тис. одиниць культурних цінностей
154

. За формальними 

ознаками їх можна умовно поділити на декілька груп: рукописи та архівні 

документи, друковані видання, твори мистецтва (картини, скульптури, ікони), 

археологічні й нумізматичні колекції та речі музейного характеру. 

Різноманітною була й географія надходжень: Австрія, Болгарія, Бразилія, 

                                                 
152

 Державна програма «Повернуті імена» – К., 1996. – 27 с.; ЦДАВО України, 

ф. 5304, оп. 1, спр. 32, арк. 1–6. 

153
 Повернуто в Україну. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 11. 

154
 Повернуто в Україну. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 18–19; Список культурних 

цінностей, повернутих в Україну у 1993–1997 роках // Повернуто в Україну. – 

К., 1997. – Вип. 1. – С. 26–37. 
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Велика Британія, Канада, Ліхтенштейн, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, 

Словаччина, США, Угорщина, Франція, Чехія, Швейцарія
155

. 

Важливим інформаційним джерелом щодо надходжень в Україну 

колекцій архівної українки є Книга надходжень культурних цінностей НК, яка 

зберігається у фондах ЦДАЗУ. Вона містить зведені дані про всі культурні 

цінності, які були передані в Україну за сприяння НК із зазначенням що саме, 

від кого та із якої країни отримано, дати надходження, кількості культурних 

цінностей та установи, до якої було передано документи на постійне зберігання 

(із зазначенням дати та номеру акту приймання-передавання)
156

. 

Серед поверненої культурної спадщини особливої уваги заслуговують 

архівні матеріали, які відтворюють українську історію та культуру в подіях та 

персоналіях. Більшу їх частину складають колекції особового походження, 

зокрема архівні зібрання кінорежисера та письменника О. Довженка
157

, 

художників Г. Мазуренко
158

, Л. Морозової
159

 та Ю. Михайліва
160

, письменників 

і громадських діячів І. Багряного
161

 та У. Самчука
162

, хореографа 

В. Авраменка
163

, артиста балету С. Лифаря, поетів О. Ольжича, О. Олеся
164

 та 

                                                 
155

 Повернуто в Україну. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 12–13. 

156
 Книга надходження культурних цінностей. ЦДАЗУ. Поточний архів 

Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей. 

157
 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1, спр. 4, арк. 1–72. 

158
 Там само, спр. 7, арк. 1–25. 

159
 Там само, спр. 26, арк. 1–72. 

160
 Там само, спр. 35, арк. 1–3. 

161
 Там само, спр. 10, арк. 1–75. 

162
 Там само, спр. 24, арк. 1–23. 

163
 Там само, спр. 34, арк. 1–13. 

164
 Там само, спр. 19, арк. 1–19. 



87 

 

8
7
 

В. Барки
165

, археолога Ю. Шумовського
166

, поетес Л. Українки
167

 та В. Вовк, 

актора та театрального діяча М. Садовського
168

, історика й педагога 

С. Сірополко
169

, графіка В. Подоського, письменниці та етнографа М. Вовчок, 

мистецтвознавця В. Січинського
170

 та археолога В. Щербаківського. 

Історичну цінність становлять також й передані документи офіційного 

походження, такі як архівні матеріали Державного центру та Уряду УНР в 

екзилі, документи Союзу українців – жертв російського комуністичного терору 

(СУЖЕРО)
171

, матеріали Державного архіву Швеції, що стосуються 

міжнародних відносин України та Швеції, Жалувана грамота Петра І від 1700 

року
172

, документи товариства «Просвіта»
173

, а також «Фотоархів 131» штабу 

рейхсляйтера Розенберга, який було вивезено до Німеччини в часи Другої 

світової війни. Важливе історико-культурне значення мають повернені колекції 

марок та грошових знаків УНР
174

. Перелік переданих колекцій архівної 

україніки за сприяння НК представлений у додатках роботи (див. Додаток А). 

                                                 
165

 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1, спр. 28, арк. 1–36. 

166
 Там само, спр. 23, арк. 1–21. 

167
 Там само, спр. 21, арк. 1–8. 

168
 Там само, спр. 46, арк. 1–5. 

169
 Там само, спр. 18, арк. 1–21. 

170
 Там само, спр. 22, арк. 1–8. 

171
 Характеристика культурних цінностей, що передаються Україні 

громадянином Канади О. Ромасом. ЦДАЗУ. Поточний архів Національної 

комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей. 

172
 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1, спр. 31, арк. 1–9. 

173
 Там само, спр. 9, арк. 1–20. 

174
 Повернуто в Україну. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 18–19; Список культурних 

цінностей, повернутих в Україну у 1993–1997 роках // Повернуто в Україну. – 

К., 1997. – Вип. 1. – С. 26–37. 
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У поверненні вищезазначених документів до України важливу роль 

відіграли уповноважені представники НК в різних країнах світу, зокрема 

великий внесок у налагодження контактів та переговорного процесу із 

потенційними фондоутворювачами у США зробив меценат, громадський діяч 

Маріян Коць, за фінансового сприяння якого були передані на постійне 

зберігання до архівів України зібрання або окремі документи Ю. Михайліва, 

Л. Морозової, Ю. Шумовського, В. Барки, В. Авраменка. Завдяки плідній 

роботі уповноваженого НК у Великій Британії Юрія Покальчука була 

повернена в Україну спадщина Г. Мазуренко
175

. 

Іншим важливим вектором діяльності НК була робота над реалізацією 

Державної програми «Культурні цінності України: Втрати. Шляхи повернення» 

(1999 р.), спрямованої на виявлення, вивчення, облік та повернення в Україну 

культурних цінностей, втрачених під час Другої світової війни та в наступні 

роки, яка була затверджена спільною постановою Міністерства культури і 

мистецтв України, НК, Головного архівного управління країни та НАН 

України
176

. Мова йде про запобігання незаконному переміщенню культурних 

цінностей, здійснення погоджених з іншими державами дій щодо втрачених або 

переміщених з території України під час Другої світової війни та в наступні 

роки культурних цінностей. 

У рамках програми відбувалися заходи, спрямовані на виявлення, 

вивчення та облік втрат архівів, бібліотек, музеїв під час Другої світової війни, 

а також координацію дій українських установ з іншими державами щодо 

виявлення, вивчення, обліку та повернення в Україну культурних цінностей. 

Робота членів комісії полягала передусім у складанні реєстрів, каталогів, банків 

даних, фондів копій зарубіжної україніки, систематизації відомостей про 

культурні цінності України, що перебувають за її межами; вдосконаленні 

                                                 
175

 Поверення Галі Мазуренко додому. ЦДАЗУ. Поточний архів Національної 

комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей. 

176
 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1, спр. 49, арк. 1–7. 
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законодавства України щодо переміщення культурних цінностей; публікації 

науково-дослідних, інформаційних матеріалів та серії науково-документальних 

видань, що пов’язані з поверненням в Україну культурних цінностей
177

. 

Реалізація державної програми полягала у виконанні п’яти головних 

завдань: організації науково-дослідної роботи, здійсненні міжнародного 

співробітництва, створенні та впровадженні методичних рекомендацій, 

забезпеченні матеріально-технічної бази та утворенню робочої групи з 

виконання програми. 

Науково-дослідна робота полягала в організації системи науково-

пошукових та просвітницьких заходів, а саме: утворенні науково-пошукових 

груп для виявлення, вивчення та обліку втрачених із місцевих фондосховищ 

писемних, книжкових, мистецьких цінностей; підготовці каталогів утрачених 

культурних скарбів; здійсненні фундаментальних досліджень з проблеми 

реституції культурних пам’яток, їх історичної долі та пропозицій щодо їх 

повернення; проведенні тематичних наукових конференцій; розробці концепції 

правового повернення в України втрачених цінностей та вдосконаленні 

законодавчого бази з цього питання. 

Міжнародне співробітництво в рамках Програми забезпечувало 

дотримання зобов’язань України як учасника міжнародних угод з питань 

захисту, запобігання незаконному переміщенню та передачі права власності 

культурних цінностей, сприяння їх поверненню державам, яким вони належать; 

ініціювало укладення міжнародних договорів щодо розшуку і повернення в 

Україну вивезених культурних цінностей; розгляд на засіданнях національної 

комісії України у справах ЮНЕСКО питання про охорону і використання 

історико-культурної спадщини, повернення культурних цінностей. 

Організаційно-методичні заходи були спрямовані на підготовку науково-

методичних матеріалів з питань роботи архівів, музеїв, бібліотек у справі 

                                                 
177

 Державна програма «Культурні цінності України: Втрати. Шляхи 

повернення». – К., 1999. – 44 с. 
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пошуку, обліку та поверненню втраченої спадщини в Україну; випуску серії 

видань «Культурне надбання України: проблеми, завдання, перспективи»; 

висвітленню заходів з реалізації Програми в аналітичних матеріалах закладів 

науки та освіти; висвітленню роботи архівів, музеїв, бібліотек з питань 

реалізації Державної програми засобами масової інформації; проведення 

постійно діючого «круглого стола» «Культурні цінності України: Втрати, 

шляхи повернення». 

Доповнення проекту Національної програми інформатизації України 

розділом інформатизації втрачених пам’яток здійснювалося завдяки 

матеріально-технічному забезпеченню Державної програми. В рамках 

технічного забезпечення необхідно було створити Державну інформаційну 

систему моніторингу втрачених культурних цінностей «Повернення», вивчити 

стан вітчизняних та зарубіжних баз даних і стандартів з проблем реституції 

культурних цінностей; розробити стандарти, паспорти, відповідно до яких 

інформація про переміщені культурні цінності накопичуватиметься та 

зберігатиметься в базах даних, а також порядку санкціонованого обміну 

інформацією між базами даних мережею Інтернет. 

Україна ратифікувала низку міжнародних документів, які сприяють 

налагодженню співпраці у сфері повернення культурних цінностей, зокрема 

Конвенцію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) від 1970 р. «Про 

заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, 

вивезенню та передачі права власності на культурні цінності
178

, Угоду «Про 

повернення культурних та історичних цінностей державам їх походження» 

(1992 р.), а також міждержавні угоди про співробітництво України з багатьма 

                                                 
178

 Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному 

ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14 

листопада 1970 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_186. – Назва з екрану. 
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країнами світу
179

. В свою чергу, НК також працювала над налагоджуванням 

міжнародних контактів та підготувала проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про Типове положення про Українську частину двосторонньої 

Міжурядової комісії з питань реституції культурних цінностей»
180

. 

Передбачалося створити Міжурядову комісію на підставі двосторонньої 

домовленості із зарубіжною країною заради організації роботи з виявлення й 

обліку культурних цінностей, які були вивезені до інших держав і підлягають 

поверненню. Результатами таких ініціатив стало створення та активна 

діяльність чотирьох двосторонніх міжурядових комісії: українсько-російської, 

українсько-німецької, українсько-польської та українсько-угорської
181

. 

Результати роботи Міжурядових українсько-польської та українсько-

румунської комісії були зафіксовані у протоколах засідання делегацій України 

та Республіки Польща (1996 р.), а також у протоколах засідань обох комісій у 

справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час 

Другої світової війни культурних цінностей (1997 р.), які зафіксували взаємну 

зацікавленість сторін та окреслили напрями спільної роботи з даного питання 

(ці важливі документи зберігаються у ф. 5304 ЦДАВО України)
182

. 

                                                 
179

 Акуленок В. Міжнародне право охорони культурної спадщини / 

В. Акуленок, О. Мельничук // Український щорічник міжнародного права. – К., 

2010. – С. 134–169; Осташкіна В. Проблема повернення культурних цінностей у 

взаємовідносинах України з країнами СНД / В. Осташкіна // Сторінки історії: 

Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 28. – С. 224–234. 

180
 Українець Н. Проблема повернення в Україну культурних цінностей / 

Н. Українець // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 

К., 2010. – Вип. 19. – С. 284–287. 

181
 Українець Н. Державна реституційна політика України у сфері культурних 

цінностей (1991–2009 рр.): автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / 

Українець Наталя Петрівна; НАН України Ін-т пол. і етнонаціон. досліджень 

ім. І.Ф. Кураса. – К., 2010. – С. 12–14. 

182
 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1, спр. 38, арк. 1–11; ЦДАВО України, ф. 5304, 

оп. 1, спр. 42, арк. 1–3. 
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Видавнича діяльність НК представлена, передусім, публічними звітами 

про головні досягнення у роботі комісії («Повернуто в Україну» за 1997 р. та 

1999 р.), а також низкою серійних видань. 

Перша серія видань комісії – «Повернення культурних надбань України: 

проблеми, завдання, перспективи» (1993–1999 рр.) – налічує 13 випусків, в яких 

опубліковано матеріали нарад, конференцій, «круглих столів», семінарів, 

симпозіумів з питань повернення культурних цінностей. Друга серія видань – 

«Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, 

бібліотеки, музеї». Третя серія видань – «Повернуті імена» – стала друкованим 

відображенням однойменної державної програми, мета якої – висвітлювати 

життя і творчість відомих українських митців та науковців. Четверта серія – 

«Повернення культурного надбання України: документи свідчать», в якій були 

опубліковані ґрунтовні праці Сергія Кота та Олексія Нестулі «Українські 

культурні цінності в Росії: Перша спроба повернення 1917–1918»
183

, 

«Українські культурні цінності в Росії: Археологічні колекції України»
184

, 

каталог втрачених експонатів Національного музею у Львові. 

Внаслідок масштабних змін структури центральних органів влади 

України наприкінці 1999 р., а саме скорочення значної кількості державних 

комітетів та комісій, що діяли в складі уряду як окремі одиниці, указом 

Президента України Л. Кучми від 15 грудня 1999 р. була ліквідована НК, а її 

функції тимчасово були покладені на Міністерство культури і мистецтв 

України
185

. 

                                                 
183

 Кот С. «Українські культурні цінності в Росії. Перша спроба повернення. 

1917–1918» / С. Кот, О. Нестуля. – К.: Соборна Україна, 1996. – 300 с. 

184
 Українські культурні цінності в Росії: Археологічні колекції України. – 

К., 1997. – 298 с. 

185
 Кот. С. З історії формування організаційних засад державної політики 

повернення та реституції культурних цінностей в незалежній Україні / С. Кот // 

Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – К., 2010. – № 36. – С. 367–

368. 
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У лютому 2000 р. постановою Кабінету Міністрів України № 221 була 

утворена Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей 

через державний кордон (далі – ДСК), яка фактично стала правонаступницею 

НК
186

. Передбачалось, ДСК функціонуватиме як урядовий орган державного 

управління у сфері контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням 

культурних цінностей у складі Міністерства культури і мистецтв. 

Основні повноваження, завдання та функції ДСК були визначені 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р.
187

. Окрім 

виконання функцій ліквідованої НК, на ДСК був покладений контроль за 

вивезенням та ввезенням культурних цінностей: згідно до своїх повноважень 

остання могла самостійно приймати рішення щодо можливого вивезення 

культурних цінностей, видавати свідоцтва на право вивезення культурних 

цінностей, складати переліки культурних цінностей, що вивозяться, а також 

встановлювати порядок тимчасового вивезення. Окрім цього, разом з 

Державною митною службою України вона керувала процесом здійснення 

реєстрації культурних цінностей, що тимчасово ввозяться в Україну, та 

проводила реєстрацію ввезених культурних цінностей. 

За погодженням з Міністром культури і мистецтв України ДСК була 

уповноважена утворювати власні територіальні органи. Загалом у період з 2000 

по 2011 рр. функціонувало вісім територіальних органів, у складі яких 

працювали експерти-мистецтвознавці, які здійснювали контроль за 

переміщенням культурних цінностей в пунктах митного пропуску через 

                                                 
186

 Постанова Кабінету Міністрів України № 221 від 7 лютого 2000 р. «Про 

утворення Державної служба контролю за переміщенням культурних цінностей 

через державний кордон» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/221-2000-п. – Назва з екрану. 

187
 Постанова Кабінету Міністрів України № 983 від 20 червня 2000 р. «Про 

затвердження Положення про Державну службу контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон України» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/983-2000-

%D0%BF. – Назва з екрану. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/221-2000-
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державний кордон України. Територіальні відділи контролю діяли у 

Сімферополі, Одесі, Львові, Києві, Ужгороді, Херсоні, Чернівцях та 

Дніпропетровську при обласних державних адміністраціях або обласних 

інспекціях по охороні пам’яток історії та культури
188

. 

Керівниками Державної служби контролю упродовж 2000–2011 рр. були: 

доктор мистецтвознавства Олександр Федорук (2000–2004 pp.), заслужений 

діяч мистецтв України Владислав Корнієнко (2004–2005 рр., 2007р.), відомий 

історик та геральдист Юрій Савчук (2008–2011 рр.). 

Реалізовуючи державну політику в галузі переміщення через кордон та 

повернення в Україну культурних цінностей, ДСК розгорнула свою діяльність в 

семи напрямах. Першим напрямом була розробка нормативно-правової бази у 

сфері контролю за вивезенням та ввезенням культурних цінностей в Україну. 

Колективом ДСК був розроблений проект Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» (2009 р.). До цього спонукала відсутність чіткого правового 

механізму реалізації державної політики у цьому питанні та актуальність 

адаптації української законодавчої бази до міжнародної практики, зокрема до 

правових норм країн-членів ЄС. Формування територіальних органів та 

створення мережі ДСК було наступним пунктом реалізації цієї державної 

програми. Третій напрям – боротьба із контрабандою (незаконним обігом) 

культурних цінностей, яка була спрямована на координування діяльності 

Державної служби контролю з митними та правоохоронними органами України 

та на збільшення ефективності міжнародного співробітництва з прикордонними 

до України країнами. Задля цього ДСК ініціювала проведення щорічних 

засідань «круглого столу» з питань посилення боротьби з контрабандою 

культурних цінностей за участю представників Держприкордонслужби, митних 

та правоохоронних органів, мистецтвознавців та вчених. Засідання проводились 

                                                 
188

 Врятовані. Збережені. Повернені: До 10-річчя Державної служби контролю 

за переміщенням культурних цінностей через державний кордон. – К., 2010. – 

С. 59–62. 
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щороку в період з 2004 по 2008 рік. Видавнича діяльність, зокрема робота над 

створенням та виданням «Каталогу культурних цінностей, викрадених з 

державних музеїв, заповідників, установ та приватних колекцій (1999–2009)»
189

, 

а також публікація звітів ДСК
190

, стали четвертим напрямом роботи. Не менш 

важливим аспектом діяльності державного органу контролю було організаційне 

та матеріально-технічне забезпечення роботи експертної групи, утвореної при 

Міжвідомчій раді з питань вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей
191

. 

Особливу увагу ДСК зосереджувала на міжнародному співробітництві, 

яке передусім полягало в організації засідань міжурядових комісій: україно-

польської та україно-німецької. Так, міжнародний форум «Україна–Польща» 

відбувся тричі у 2001, 2008 та 2010 рр., а представники української та німецької 

сторін провели зустрічі у формі засідань міжнародної комісії у 2003, 2004, 2008 

та 2010 рр. та «круглого столу» у 2008 р., що були присвячені культурним 

цінностям, переміщеним під час та внаслідок Другої світової війни. В рамках 

міжурядової співпраці, у листопаді 2000 р. в Москві було проведено науково-

практичну конференцію з питань співробітництва Росії з державами-

учасницями СНД у боротьбі з незаконним обігом культурних цінностей, і 

тільки у 2010 р. відбулось українсько-російське засідання «Україна–Росія: 

                                                 
189

 Каталог культурних цінностей, викрадених з державних музеїв, 

заповідників, установ та приватних колекцій (1999–2009) / [редкол.: Ю. Савчук 

(голова) [та ін.]; упоряд.: М. Шандрук, О. Юрченко-Микита]. – К., 2010. – 136 с. 

190
 Повернуто в Україну 2000–2001 рр. – К. – 2002.– Вип. 4. – 17 с.; Врятовані. 

Збережені. Повернені: публічний звіт Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон України за 

2010 р. – К., 2010. – 64 с.; Врятовані. Збережені. Повернені: До 10-річчя ... – К., 

2010. – 62 с. 

191
 Шкляр С. Реалізація державної політики у сфері контролю за переміщення 

культурних цінностей / С. Шкляр // Врятовані. Збережені. Повернені. … – 

С. 23–31. 
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переміщення культурних цінностей (події, факти, коментарі)»
192

. Слід 

зазначити, що ДСК в особі голови Ю. Савчука взяла участь у засіданні 

редакційної комісії ЮНЕСКО з підготовки проекту Конвенції про захист 

різномаїття культурного змісту та форм художнього самовираження (Франція, 

2004 р.)
193

,
 
а також в італійсько-українському «круглому столі» «Повернення та 

збереження культурних цінностей: досвід Італії й України» (2009 р.)
194

. 

Пріоритетним, сьомим, напрямом була діяльність ДСК щодо повернення 

в Україну культурних цінностей, які було запропоновано умовно поділити на 

наступні категорії: 1) культурні цінності, вивезені з України внаслідок Другої 

світової війни; 2) культурні цінності української діаспори; 3) культурні 

цінності, які на законних підставах зберігаються у музеях, бібліотеках, архівах 

інших держав; 4) культурні цінності, викрадені і незаконно вивезені у 

теперішній час
195

. 

Складовими елементами усіх чотирьох категорій є архівні матеріали, які 

репрезентують великий пласт національної спадщини. Загалом за сприяння 

Державної служби контролю упродовж 2000–2011 рр. було передано в Україну 

близько 150 тис. одиниць архівних матеріалів (архівних документів, 

друкованих видань, книг, фотознімків, аудіозаписів тощо). Процес повернення 

та передачі архівних колекцій за кількісними показниками найінтенсивніше 

відбувався у 2002, 2004 та 2008 рр. 

                                                 
192

 Врятовані. Збережені. Повернені. … – С. 11–12. 

193
 Коротка хроніка діяльності Державної служби контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон України // Врятовані. Збережені. 

Повернені. … – С. 9–13. 

194
 Італійсько-український Круглий стіл «Повернення та збереження культурних 

цінностей: досвід Італії й України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.archives.gov.ua/News/pr_2009-01-30.php. – Назва з екрану. 

195
 Білаш П. Основні напрямки державної політики у сфері повернення в 

Україну культурних цінностей / П. Білаш // Врятовані. Збережені. 

Повернені. … – С. 14–23. 

http://www.archives.gov.ua/News/pr_2009-01-30.php
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Переважну більшість архівних матеріалів, що надійшли на постійне 

зберігання до державних установ України, складають колекції особового 

походження, фондоутворювачами яких є відомі науковці та культурні діячі: 

історики Д. Соловей
196

 та А. Жуковський
197

, архівіст та літературознавець 

В. Міяковский
198

, поетеса В. Вовк
199

, поет та перекладач М. Орест, 

літературознавець і театрознавець Ю. Бойко-Блохін, громадський діяч і 

публіцист П. Харидчак, археолог П. Курінний
200

, художники М. Бутович
201

, 

В. Кричевський
202

 та Г. Мазуренко
203

, драматург Ю. Косач
204

, журналіст 

Є. Штендери
205

, письменник В. Коротич
206

, історик-сходознавець О. Пріцак, 

громадська діячка та журналіст Н. Світлична
207

, поет Л. Лиман, поетеса 

Л. Українка та родина Косачів
208

, родина гетьмана П. Скоропадського
209

 тощо. 

                                                 
196

 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 2, спр. 17, арк. 125–131. 

197
 Там само, спр. 38, арк. 70. 

198
 Дарча на передачу архіву В. Міяковського від О. Радиш-Міяковської. 

ЦДАЗУ. Поточний архів Деражвної служби контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон. 

199
 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 2, спр. 21, арк. 41; Там само, спр. 24, арк. 17; 

Там само, спр. 27, арк. 1–3. 

200
 Там само, спр. 12, арк. 21–24. 

201
 Там само, спр. 12, арк. 45–47, 54–55; Там само, спр. 17, арк. 1–3. 

202
 Там само, спр. 17, арк. 36; Там само, спр. 21, арк. 1–27. 

203
 Там само, спр. 21, арк. 65–67. 

204
 Там само, спр. 12, арк. 41–44, 51. 

205
 Там само, спр. 21, арк. 77. 

206
 Там само, спр. 31, арк. 14–16. 

207
 Там само, спр. 31, арк. 21. 

208
 Там само, спр. 38, арк. 43. 

209
 Там само, спр. 27, арк. 132. 
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Крім того, серед переданих в Україну за допомогою ДСК архівних 

колекцій були й документи офіційного походження, архівні зібрання установ та 

організацій, зокрема, архіву та бібліотеки Українського вільного університету в 

Мюнхені
210

. Окреме місце у цьому переліку посідають фотодокументи 

Центрального кінофотофоноархіву України, які були вивезені під час Другої 

світової війни і повернені у 2008 р. Федеральним архівом Німеччини (234 

од.)
211

. 

Історичну цінність становлять також й поодинокі документи, такі як 

оригінал листа П. Скоропадського на ім’я Президента США Ф. Рузвельта від 

1937 р., переданий Дж. Тезка через Посольство України у США
212

 (див. рис. 

Е. 26.), фотодокументи (копії) похорону С. Петлюри, документи з історії 

дипломатії періоду УНР (1917–1920 рр.) та біографічні матеріали про 

Т. Шевченка, які були врятовані відомим архівістом, засновником Музею-

архіву Української вільної академії наук у США В. Міяковським
213

. 

Серед переданих зібрань найбільшими за обсягом, були архів та 

бібліотека ініціатора заснування та активного члена організації «Об’єднання 

лемків Канади» Павла Харидчака, які були передані 2001 р. з Канади (понад 30 

тис. одиниць) і зараз зберігаються в Інституті української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; архів журналіста, 

ветерана національно-визвольного руху, члена УПА Євгена Штендери, що 

надійшов з Канади до ЦДАВО України у 2004–2005 рр. та нараховував понад 

50 тис. одиниць зберігання; бібліотека та архів відомого вченого-історика, 

                                                 
210

 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 2, спр. 12, арк. 5–20. 

211
 Ємельянова Т. З історії повернення фотодокументів ЦДКФФА України 

ім. Г.С. Пшеничного, вивезених у роки Другої світової війни / Т. Ємельянова // 

Архіви України. – 2009. – № 1–2 (263). – С. 244–248. 

212
 Там само, спр. 21, арк. 64, 70–76. 

213
 Реєстр культурних цінностей, повернутих в Україну (2000–2009 рр.) // 

Врятовані. Збережені. Повернені. ... – С. 34–44; ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 2, 

спр. 27, арк. 90–130. 
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сходознавця Омеляна Пріцака, який був переданий його дружиною Ларисою 

Пріцак із США до Національного університету «Києво-Могилянська Академія» 

у 2007 році (понад 20 тис. одиниць зберігання). Перелік переданих колекцій 

архівної україніки за сприяння ДСК представлений у додатках роботи (див. 

Додаток Б). 

Хронологічні рамки переважної більшості архівних документів 

становлять кінець ХІХ–ХХ ст., що обумовлюється роками життя та діяльності 

представників української еміграції, а також періодами існування вищезгаданих 

установ та організацій. 

Українські культурні цінності передавались на Батьківщину із країн 

Європи (Німеччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Словаччини, Росії, Великої 

Британії, Естонії), країн Північної та Південної Америки (США, Канади, 

Венесуели, Бразилії) та Австралії. Географія надходжень архівних колекцій 

співвідноситься із розселенням української діаспори, місцями її компактного 

проживання у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Росії, Федеративній 

Республіці Німеччина, Угорщині, Великій Британії і Бразилії. 

Повертали або дарували Україні культурні цінності як приватні особи 

(окремі представники української діаспори), так і державні установи, 

громадські організації і товариства. Проблема збереження та повернення в 

Україну культурних цінностей упродовж 2000-х рр. набула актуальності та 

нового звучання як в урядових, так і наукових колах. Цій проблематиці 

присвячувались конференції, «круглі столи», засідання та виставкові проекти, 

ініціатором та активним учасником яких у багатьох випадках виступала ДСК. 

Однак, у 2011 р. на виконання Указу Президента України від 9 грудня 

2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою було ліквідовано ДСК
214

. 

                                                 
214

 Постанова Кабінету Міністрів України № 346 від 28 березня 2011 р. «Про 

ліквідацію урядових органів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/346-2011-%D0%BF. – Назва з екрану. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/346-2011-%D0%BF
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Тепер функції контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних 

цінностей здійснює Міністерство культури України
215

. 

Документи, які були утворені впродовж діяльності обох державних 

органів – Національної комісії з питань повернення в Україну культурних 

цінностей та Державної служби контролю за переміщенням культурних 

цінностей через державний кордон, були передані на постійне зберігання до 

ЦДАЗУ та ЦДАВО України. У 2012 р. співробітниками ЦДАВО України було 

здійснено науково-технічне опрацювання документів цих інституцій і 

сформовано ф. 5304, який складається з двох описів: перший опис містить 

документи НК (46 справ), а другий – матеріали ДСК у кількості 52 справ
216

. 

Натомість, документи, які зберігаються в ЦДАЗУ, перебувають на стадії 

наукового опрацювання. 

Таким чином, питання повернення в Україну культурних цінностей є 

одним із напрямів державної політики, що реалізовувався внаслідок діяльності 

Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей 

(1992–1999 рр.) та Державної служби контролю за переміщенням культурних 

цінностей через державний кордон (2000–2011 рр.). За час своєї діяльності, 

спеціально створені органи державної влади здійснили масштабну роботу з 

пошуку, виявлення, вивчення та повернення в Україну національної культурної 

спадщини, а головним результатом якої стало суттєве поповнення Музейного 

фонду та НАФ України. Завдяки двосторонньому співробітництву з країнами 

СНД, Балтії, Польщею, Чехією, Францією, Угорщиною, Великою Британію 

США та ін., а також з представниками української діаспори, НАФ збагатився на 

понад 200 тис. одиниць (за час роботи НК) та 150 тис. одиниць культурних 

цінностей, а саме: документів, рукописів, друкованих видань, книг, 

                                                 
215

 Уряд упорядкував зразок свідоцтва на право вивезення культурних 

цінностей з території України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=245401347&cat_id=244274

160. – Назва з екрану. 

216
 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1–2. 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=245401347&cat_id=244274160
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=245401347&cat_id=244274160
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фотознімків, аудіозаписів тощо (за час роботи ДСК). Не менш важливою була 

видавнича та наукова активність співробітників НК та ДСК, видання «Каталогу 

культурних цінностей, викрадених з державних музеїв, заповідників, установ та 

приватних колекцій (1999–2009 рр.)», сприяння роботі митних та 

правоохоронних органів у боротьбі з контрабандою, міжнародне 

співробітництво України з країнами СНД, Західної Європи та Північної 

Америки. 

Повернені та передані в Україну упродовж двох десятиліть колекції 

архівних документів викликали значний інтерес в наукових колах, оскільки є 

втіленням визначного історичного, культурного і особистого надбання, а також 

розширили джерельну базу вивчення багатьох малодосліджених проблем 

суспільно-політичної та культурної історії України ХХ ст., створили необхідне 

підґрунтя для дослідження життя і творчої спадщини цілої низки представників 

української науки, культури і мистецтва. 

 

2.3. Створення та особливості функціонування Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки 

 

Реалізація державної політики України у сфері реституції та повернення 

архівної україніки як складової українського культурного надбання спрямована 

на розвиток, модернізацію та вдосконалення архівної справи в Україні, а саме 

створення єдиного центру українства. Саме тому, рішенням Колегії 

Держкомархіву України від 19 грудня 2006 р. «Про виявлення зарубіжної 

архівної Україніки державними архівними установами України» було 

окреслено завдання розробки концепції створення та діяльності нової архівної 

інституції – Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)
217

. 

                                                 
217

 Наказ № 168 Державної архівної служби України з оголошенням рішення 

колегії Держкомархіву України від 22 грудня 2006 р. «Про виявлення 

зарубіжної архівної Україніки державними архівними установами України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Law-

base/SCAU/index.php?2006-168. – Назва з екрану. 
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Зрештою, 12 травня 2007 р. Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження 

про утворення ЦДАЗУ
218

, що мало надзвичайно важливе значення для розвитку 

архівної справи в Україні, поглиблення взаємодії із закордонним українством та 

збагачення Національного архівного фонду документами, що належать до 

культурної спадщини української нації та перебувають за кордоном
219

. 

Згідно Положення про ЦДАЗУ, його пріоритетним завданням було 

визнано виконання функцій держави з управління архівною справою та 

діловодством, забезпечення виявлення, комплектування, обліку та збереженості 

документів НАФ. Окрім цього, робота співробітників архіву спрямована на 

створення довідкового апарату до документів, реєстрацію архівної україніки, 

що зберігається в зарубіжних та українських установах, забезпечення реалізації 

прав громадян на вільний доступ до архівних документів, а також збільшення 

інтенсивності використання документальної інформації в науково-дослідній та 

просвітницькій діяльності
220

. 

Керівництво Укрдержархіву розпочало роботу з підготовки до 

практичного втілення розпорядження Кабінету Міністрів України, а зокрема – 

забезпечення належного кадрового потенціалу, пошук приміщень для 

розташування установи, налагодження співпраці з центральними органами 

виконавчої влади України щодо здійснення покладених на архів повноважень, а 

також з установами й організаціями української діаспори. У липні 2007 р. було 

призначено першого директора архіву – Л.В. Терещук. Однак, вже у листопаді 

                                                 
218

 Розпорядження Кабінету Міністрів України № 279-р від 12 травня 2007 р. 

«Про утворення Центрального державного електронного архіву України та 

центрального державного архіву зарубіжної україніки» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://tsdazu.gov.ua/files/law08.pdf. – Назва з екрану. 

219
 Берковський В. Поповнення Національного архівного фонду документами 

архівної україніки (2010–2011 рр.) / В. Берковський // Архіви України. – 2011. – 

Вип. 1 (272). – С. 95–105. 

220
 Положення державної архівної установи «Центральний державний архів 

зарубіжної україніки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tsdazu.gov.ua/files/law09.pdf. – Назва з екрану. 
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того ж року архів очолив Ю.Я. Кулініч, з діяльністю якого пов’язаний період 

становлення архіву у 2008–2009 рр., формування його структури, підбір 

кваліфікованих кадрів, налагодження зв’язків з українськими та зарубіжними 

інституціями
221

. Станом на 1 грудня 2007 р. структура ЦДАЗУ включала: 

керівництво архіву (директор, заступник директора, секретар), три відділи: 

формування НАФ та діловодства, використання інформації документів, 

збереженості документів та три сектори: інформаційних технологій, фінансово-

економічний, організаційно-кадрової роботи. Однак, з 25 штатних одиниць на 

початок 2008 р., було заповнено лише 5. У грудні 2007 р. було затверджено 

перші положення структурних підрозділів архіву та перші посадові інструкції 

співробітників
222

. Станом кінець 2014р. структура архіву включає керівництво 

архіву, три відділи (формування НАФ, забезпечення збереженості та обліку 

документів, використання інформації документів) та два сектори (фінансово-

економічний і організаційно-кадрової роботи та діловодства). Загалом в архіві 

працює 26 осіб. 

Важливим в оформленні організаційно-кадрової роботи архіву стало 

створення дорадчих органів архіву – колегії, експертно-перевірної комісії та 

науково-методичної ради у грудні 2008 р.
223

, до яких залучались провідні 

фахівці та відомі науковці. Колегія ЦДАЗУ є консультативно-дорадчим 

органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до 

компетенції ЦДАЗУ, та обговорення найважливіших напрямів діяльності 

архіву. У 2013 р. було затверджено положення та склад колегії, до якої входять 

директор ЦДАЗУ і голова колегії В. Берковський, перший заступник Голови 

Укрдержархіву В. Воронін, доцент кафедри архівознавства та спеціальних 
                                                 
221

 Берковський В. Центральний державний архів зарубіжної україніки – перші 

5 років діяльності. Підсумки та перспективи / В. Берковський // Вісник 

Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – К., 2012. – Вип. 1. – 

С. 5–22. 

222
 ЦДАЗУ, ф. 49, оп. 1, спр. 1, арк. 1–66. 

223
 Там само, спр. 10, арк. 36–66. 



104 

 

1
0
4
 

галузей історичної науки історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка М. Палієнко, заступники директора 

ЦДАЗУ І. Мага та В. Тихенко, начальники відділів: Л. Пенжуляк, О. Стандик, 

Д. Решетчекно, Г. Горбунова, завідувач сектору організаційно-кадрової роботи 

ЦДАЗУ Л. Яценко. В свою чергу, Науково-методична рада архіву є науково-

дорадчим органом, створена для розгляду питань організації, визначення 

основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної, методичної та 

видавничої роботи в галузі архівної справи та діловодства, вирішення інших 

питань відповідно до покладених на архів завдань. До складу НМР ЦДАЗУ 

станом на 2014 р. входили 10 науковців, з них один доктор історичних наук – 

В. Піскун (провідний науковий співробітник відділу джерел з історії України 

XIX–початку ХХ ст. Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М.С. Грушевського НАНУ), п’ять кандидатів історичних наук: 

В. Берковський (директор ЦДАЗУ), О. Гуменюк (головний науковий 

співробітник відділу використання інформації документів ЦДАЗУ), І. Гирич 

(завідувач відділу джерел з історії України XIX – початку ХХ ст. Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ), 

І. Мага (заступник директора-головний зберігач фондів ЦДАЗУ), 

Д. Решетченко (начальник відділу формування НАФ та діловодства ЦДАЗУ). 

Г. Горбунова (начальник відділу використання інформації документів ЦДАЗУ), 

Л. Пенжуляк (начальник відділу забезпечення збереженості та обліку 

документів ЦДАЗУ), Л. Яценко (завідувач сектору організаційно-кадрової 

роботи ЦДАЗУ)
224

. 

Із призначенням на посаду директора архіву к. і. н. В.Г. Берковського у 

січні 2010 р., під керівництвом якого архів активізував роботу з поповнення 

фондів та популяризації його діяльності, розпочався новий період розвитку в 

історії ЦДАЗУ. 

                                                 
224

 Дорадчі органи ЦДАЗУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/about/advisors.html. – Назва з екрану. 

http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/about/advisors.html
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Важливим напрямом діяльності ЦДАЗУ є налагодження міжнародних 

контактів з потенційними фондоутворювачами – представниками української 

діаспори та українськими інституціями за кордоном, а в рамках співпраці із 

світовою українською спільнотою архівом ще на початку 2008 р. було 

підготовлено «Звернення до світового українства», яке було розіслано до ряду 

міжнародних громадських організацій, зокрема Світового Конгресу Українців, 

Європейського Конгресу Українців, Союзу Українських Організацій Австралії 

та ін. з метою інформування про новостворену архівну інституцію
225

. В свою 

чергу, усі посольства та дипломатичні служби України отримали від МЗС 

України доручення щодо всебічного сприяння діяльності ЦДАЗУ в 

комплектуванні документами «архівної україніки»
226

. 

Впродовж 2007–2014 рр. ЦДАЗУ було укладено ряд договорів про 

співпрацю з українськими (Інститутом філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2 червня 2010 р.), Київським міським 

будинком вчителя (30 червня 2010 р.), Науковою бібліотекою Національного 

університету «Києво-Могилянська Академія» (28 жовтня 2010 р.), 

Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська Політехніка» (28 жовтня 2010 р.), 

Фундацією імені Олега Ольжича (12 листопада 2010 р.), Інститутом 

журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (28 

березня 2012 р.), Інститутом історичної освіти Національного педагогічного 

університету ім. М.П. Драгоманова (20 березня 2013 р.), Шевченківським 

національним заповідником, м. Канів (13 червня 2014 р.), Інститутом 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України (1 вересня 2014 р.), Інститутом суспільства Київського університету ім. 

Бориса Грінченка (15 жовтня 2014 р.), Лігою українських меценатів (ЛУМ) та 
                                                 
225

 Звернення до світового українства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tsdazu.gov.ua/speach.html. – Назва з екрану. 

226
 Лихолоб Н. Центральний державний архів зарубіжної україніки: перші 

кроки / Н. Лихолоб // Архіви України. – 2008. – Вип. 1–2 (260). – С. 71–72. 
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Українським відділенням Міжнародної культурно-освітньої асоціації 

(УВМКОА, припинив своє існування) та зарубіжними громадськими 

організаціями та товариствами (Державним літературно-меморіальним музеєм-

заповідником М. Нєкрасова «Карабіха» (для спільного вивчення та 

опрацювання архіву відомого поета, перекладача Миколи Ушакова), Російська 

Федерація (21 грудня 2008 р.), Бібліотекою й архівом ім. Т. Шевченка Союзу 

Українців у Великій Британії (1 липня 2010 р.), Українським музеєм-архівом у 

Клівленді, США (2011 р.), Товариством українців Закерзоння, Канада 

(2012 р.))
227

. 

Архівні матеріали надходили на зберігання до ЦДАЗУ як від приватних 

осіб (представників української діаспори), так і від громадських організацій, 

товариств та наукових установ, зокрема Фундації ім. О. Ольжича (Україна), 

Бібліотеки і архіву ім. Т. Шевченка Союзу Українців у Великій Британії, 

Українського музею-архіву у Клівленді (США), Об’єднання українців 

«Закерзоння» у Торонто (Канада), товариства «Вербиченька» (Росія) та ін. 

Передача переважної більшості документів до ЦДАЗУ у 2007–2014 рр. 

відбулась внаслідок послідовної діяльності керівництва та співробітників 

архіву та встановлення ними особистого контакту з потенційними 

фондоутворювачами або власниками документів, шляхом офіційних зустрічей, 

листування та проведення роз’яснювальної роботи тощо, з подальшим 

укладанням договорів (угод) про співпрацю або договорів дарування
228

. 

Хронологічні межі фондів архіву охоплюють ХVI – початок ХХІ століття, 

а географія надходжень: Сполучені Штати Америки, Канада, Німеччина, 

Австрія, Франція, Велика Британія, Бразилія, Словаччина, Російська Федерація, 

Швейцарія, Ізраїль. 

                                                 
227

 Розділ «Наші партнери» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tsdazu.gov.ua/ua/partners.html. – Назва з екрану. 

228
 Тихенко В. Особливості організації прийому документів зарубіжної україніки 

(з досвіду роботи ЦДАЗУ) / В. Тихенко, Г. Горбунова // Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 40–41. 
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Станом на кінець 2014 р. в ЦДАЗУ сформовано 58 архівних фондів 

(загальною кількістю 3457 справ), 4 бібліотечних та один музейний фонд. 

Серед перших надходжень архіву – документи, що висвітлюють 

діяльність української політичної та воєнної еміграції у Румунії в міжвоєнний 

період (поштові картки та фотографії про життя та діяльність громадсько-

політичного діяча, дипломата, Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР у 

Румунії Костянтина Мацієвича, представника Міністерства оборони України в 

Кишиневі Павла Мамчури, а також журналіста і поета Дмитра Івашина-

Геродота (у період його проживання в Румунії в 1918–1944 рр.), письменника і 

громадського діяча Ілька Гаврилюка (за 1918–1960 рр.), письменниці Ольги 

Кобилянської, а найбільшу частину колекції складають документи про життя й 

діяльність Голови Комітету ім. Симона Петлюри в Румунії, полковника Гната 

Порохівського у період його життя в Румунії у 1921–1944 рр.), які передані до 

ЦДАЗУ Ольгою Андрич-Порохівською за сприяння МЗС України у грудні 

2007 р. В жовтні 2008 р. документи надійшли на науково-технічного 

опрацювання, в результаті якого сформовано фонд під назвою «Колекція 

документів діячів політичної та воєнної еміграції в Румунії міжвоєнного 

періоду» (ф. 1), який складається з п’яти описів справ
229

. 

Квітень 2008 р. в історії архіву ознаменувався важливою подією – 

передачею на зберігання до архіву колекції документів із Словаччини, т. зв. 

«Пряшівської колекції», що висвітлюють життя та діяльність української 

еміграції у Чехословаччині у міжвоєнний та воєнний періоди, стосуються 

історії Музею визвольної боротьби України у Празі, Українського Вільного 

Університету (УВУ), Українського національного театру в Пряшеві, містять 

цікаву інформацію про політичні події в Карпатській Україні, діяльність 

українських еміграційних молодіжних та освітянських організацій, театральне 

життя українських емігрантів. Передана колекція представлена: документами 

установ, організацій, учбових закладів, товариств, видавництв та союзів 

                                                 
229

 ЦДАЗУ, ф. 1, оп. 1–5. 
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української еміграції (744 документа); документами особового походження 

діячів української еміграції, а саме: мовознавця Агенора Артимовича, 

бібліографа Петра Зленка, поетів і прозаїків Олександра Олеся, Леоніда 

Мосендза, Богдана Лепкого, Василя Гренджі-Донського, актора Миколи 

Садовського, Івана Горбачевського, громадських діячів, інженер–економістів 

Миколи Захарченка та Корнія Ніщеменка, юриста та мовознавця Івана Попель-

Сулими, військовополоненого (Фрайштадті, Австрія) Сергія Антоненка 

(1122 документа); періодичними виданнями (газетами, журналами, часописами, 

бюлетенями) та книгами відомих українських письменників; рукописами творів 

українських прозаїків та поетів радянської доби Миколи Воробйова, Івана 

Семененка, Ігоря Калинця, Василя Голобородька, Надії Кир’ян, Василя Рубана, 

Василя Должикова, Валентини Отрощенко, Наталі Замулко, Миколи Сулими, 

Михайла Саченка, Світлани Жолоб, які були виокремленні у фонд «Колекція 

творів українських поетів – шістдесятників, зібрана однодумцями в 

Словаччині» (ф. 11)
230

; музейними предметами – печатки та кліше 

різноманітних емігрантських установ, у т.ч. із Музею Визвольної боротьби у 

Празі, кольорові ескізи гербів України (два тризуби роботи художника Роберта 

Лісовського), карти України тощо
231

. 

На зберігання до архіву документи «Пряшівської колекції» передав 

громадянин Словаччини на умовах анонімності за сприяння Генерального 

консульства України у Пряшеві (Словаччина) в особі Є. Перебийніса.  

В результаті науково-технічного опрацювання було сформовано 

дев’ятнадцять архівних фондів (ф. 2–19, 26), з яких вісім фондів особового 

походження (ф. 3–10), десять фондів, документи яких були об’єднані в архівні 

                                                 
230

 ЦДАЗУ, ф. 11, оп. 1, спр. 1–15. 

231
 Лихолоб Н. Центральний державний архів зарубіжної україніки: перші 

кроки / Н. Лихолоб // Архіви України. – 2008. – Вип. 1–2 (260). – С. 71–73. 



109 

 

1
0
9
 

колекції (ф. 2, 11–19),
 
один фонд сформований з метричних книг (ф. 26)

 232 
та 

бібліотечний фонд, який складається з 413 книг та брошур (ф. 1). 

Надходження до ЦДАЗУ документів про діяльність української 

політичної та воєнної еміграції у Румунії в міжвоєнний період та документів 

т. зв. «Пряшівської колекції» стало фондовою основою архіву, яке поклало 

початок функціонування першої профільної архівної установи, спрямованої на 

зберігання архівної україніки. 

Наступні надходження архівних матеріалів, за принципом походження 

можна поділити на документи особового походження та документи 

колективного (переважно офіційного) походження, які виникли в результаті 

діяльності державних органів, українських еміграційних товариств, установ, 

організацій, благодійних фондів тощо). 

До ЦДАЗУ впродовж 2009–2014 рр. були передані документи особового 

походження відомих діячів української діаспори, а саме: поетеси Ганни Черінь 

(Грибінська), інженера та громадського діяча О. Сухенка, голови Українського 

православного братства ім. митрополита Липківського Валентина Кохно, 

письменника та публіциста Олега Лащенко, письменника та літературознавця 

Петра Голубенка та літературознавця Наталі Пазуняк із США; наукового та 

громадсько-політичного діяча Аркадія Жуковського, громадського діяча, 

дипломата та історика Ілька Борщака, поетеси та письменниці Наталі Замулко-

Дюбуше із Франції; журналіста Михайла Селешко, громадсько-політичного 

діяча Андрія Жука із Канади; кінорежисера та актора Ігора Біра з Російської 

Федерації; письменника та редактора Олександра Деко з Ізраїлю; актора та 

режисера Павла Маскалика із Словаччини; археолога Людмили Пекарської із 

Великій Британії; художника Василя Цибульського та його родини із Австралії 

та ін., які представлені переважно творчими документами (рукописи творів, 

статей, наукових праць, нарисів, доповідей, щоденники, записники, спогади 
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тощо), документами біографічного характеру, листуванням та 

фотодокументами. 

Крім того, в архіві зберігаються колекції документів державних органів, 

українських еміграційних товариств, установ, організацій, благодійних фондів, 

таких як: Державний центр Української Народної Республіки в екзилі, 

Товариство прихильників української культури в м. Курітіба (Бразилія), 

Чиказька філія об’єднання демократичної Української молоді (США), 

Українська Революційно-демократичної партія (США), Ліга українських 

меценатів, Українське національне об’єднання (УНО, Канада), Український 

відділ Міжнародної культурно-освітньої асоціації (УВ МКОА), Українська 

молодіжна ліга Північної Америки (УМЛПА), Світовий конгрес вільних 

українців (СКВУ), Український визвольний фонд (УВФ), Світова 

координаційна рада ідеологічно споріднених націоналістичних організацій 

(СКР ІСНО), Організація державного відродження України (ОДВУ), Фундація 

для дослідів життя і діяльності Євгена Коновальця, Центральний союз 

українського студентства (ЦЕСУС), Українське студентське об’єднання в 

Австрії (УСОА), Представництво українських студентських товариств Австрії 

(ПУСТА), Українська студентська громада в Римі, Об’єднання українців 

Закерзоння, Українська скаутська організація «ПЛАСТ», Український 

допомоговий Комітет в Тюрінгії (Німеччина), Українське товариство 

«Вербиченька», Швейцарсько-Українського Товариства, Об’єднання 

Українських Академічних Товариств «Зарево» в США та ін., які репрезентовані 

установчими та управлінськими документами (протоколи, статути, плани, звіти, 

бюлетні), фінансово-господарською документацією, офіційним листуванням, 

друкованими виданнями тощо). Детальніший огляд фондів ЦДАЗУ 

відображений у додатках роботи (див.: Додаток Г.) 

Слід зазначити, що фонди ЦДАЗУ формують також колекцію українських 

церковних стародруків та рідкісних видань ХVI—XIX ст., колекцію журналів, 
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газет та бюлетенів, виданих в Україні та за кордоном, колекцію картографічних 

та філокартичних матеріалів, а також метричні книги Пряшівщини
233

. 

За роки існування архіву було сформовано чотири бібліотечні фонди 

(5 тисяч книг та 3 тисяч періодичних видань), тематикою видань яких охоплює 

історію української державності, православної церкви, проблеми філософії, 

релігії, мистецтва, політики, економіки; окрему категорію становлять 

енциклопедичні та бібліографічні видання. Специфічною ознакою діяльності 

ЦДАЗУ є зберігання музейних предметів (близько 150 предметів матеріальної 

культури), які надходять у складі архівних колекцій (окуляри і портмоне 

протоієрея Василя (В. Потієнка), оригінали печаток та штампів українських 

установ, що діяли у Чехословаччині в міжвоєнний період (Союзу Визволення 

України, Кола педагогічного товариства в Берегові, Управи української соціал-

демократичної партії, Гуртка приятелів Пласту при Союзі українських 

пластунів-емігрантів, Ліги Націй Східної Європи, Українського академічного 

комітету в Празі), колекція відзнак, медалей та інших нагород (зокрема, 

відзнака Варшавського союзу українських комбатантів, воєнний хрест УНР)
234

. 

Окрім роботи з основної діяльності – пошуку, збирання, фондування та 

описування документів, результатом якої має стати підготовка серій 

довідкового видання «Архівна україніка у світі» – реєстру архівної україніки 

зарубіжних архівних установ, наукові співробітники ЦДАЗУ займаються 

науково-методичною роботою, яка представлена розробкою та впровадженням 

методичних рекомендацій: «Використання інформації документів зарубіжної 

україніки» (2013 р.), «Організація роботи з науково-технічного опрацювання 

документів управлінської документації зарубіжної україніки» (2013 р.), 

«Складання архівних описів громадсько-політичних організацій української 

діаспори» (2014 р.) та пам’яток: (Організація та проведення документальної 
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виставки» (2012 р.), «Організація пошуку документів архівної україніки через 

Інтернет-ресурси» (2013 р.), «З організації комплектування приймання та 

обліку документів бібліотечних фондів ЦДАЗУ» (2012 р.) та ін. 

До наукової діяльності інституції слід віднести публікацію наукових 

статей співробітниками архіву у провідних фахових та періодичних виданнях, 

що сприяє залученню документів архівної україніки до наукового обігу
235

. Слід 

зазначити, що ЦДАЗУ започаткував видання власного друкованого органу – 

«Вісник ЦДАЗУ», два випуски якого побачили світ у 2012 та 2013 р. Видання 

публікує наукові статті в межах тематичних рубрик – «Архівна україніка», 

«Огляди джерел, документальні нариси», «З історії закордонного українства», 

«Огляди, рецензії» та «Сучасність української діаспори». «Вісник ЦДАЗУ» мав 

бути книжковим виданням, однак у 2013 р. редакційною колегією було 

вирішено доцільним перейти до формату журналу з періодичністю раз у рік. Всі 

випуски журналу перебувають у вільному доступі у мережі Інтернет
236

. Окрім 

цього, наукові співробітники ЦДАЗУ виступають організаторами (або 

співорганізаторами) конференцій («Друга світова війна та відтворення 

історичної пам'яті в сучасній Україні», 2009 р, «Україна у Другій світовій війні: 

джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги)», 2010 р., 

«Повернення національного культурного надбання: здобутки та перспективи 

українсько-європейської співпраці» 2013 р., Міжнародна наукова конференція 

«Український історик» – 50 років наукового поступу», 2013 р.), круглих столів 

(італійсько-український Круглий стіл «Повернення та збереження культурних 

цінностей: досвід Італії й України» та круглий стіл «Повернення культурних 

цінностей в Україну», 2009 р., «Українська держава та світове українство: 

актуальні питання, потенціал та перспективи взаємодії», 2013 р., круглий стіл 

Асоціації правників України приурочений до Дня Конституції, 2014 р.), 
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форумів (ІІІ Історико-мистецького форум, м. Будапешт, Угорщина), 

симпозіумів (Міжнародний науково-практичний симпозіум «Закордонне 

українство: осередки, архіви, бібліотеки», 2013 р.), а також та беруть у них 

активну участь у якості доповідачів. 

ЦДАЗУ проводить активну діяльність у напрямку виставково-

експозиційної роботи, задля популяризації та ознайомлення з документами, які 

зберігаються у фондах архіву, якнайширшого кола осіб, не тільки у спосіб 

організації виставок у приміщенні архіву та інших установ, а й завдяки 

залученню інформаційних технологій – он-лайн виставок, які публікуються на 

офіційному веб-сайті ЦДАЗУ
237

. Виставки готуються співробітниками архіву та 

приурочуються до державних свят (Дня Незалежності України, Дня 

Конституції України, Дня Соборності України, Дня Перемоги у Другій світовій 

війні тощо), пам’ятних подій (до Дня пам’яті жертв Голодоморів), професійних 

та міжнародних світ (Всеукраїнського дня бібліотек, Міжнародного дня захисту 

дітей та ін.), річниць з дня народження відомих українських діячів культури, 

мистецтва та науки (Т. Шевченка, І. Тобілевича, Б.-І. Антонича та ін.), а також 

створюються тематичні виставки, які відображають діяльність української 

діаспори (наприклад, «Видавнича діяльність українських емігрантських 

організацій у міжвоєнний період», «З життя української еміграції. Табори для 

інтернованих українців у країнах Європи (1919–1924)», «Великдень в культурі 

української діаспори» та ін.). 

Окремо слід виділити просвітницьку діяльність архіву, а саме проведення 

співробітниками архіву лекційних занять, семінарів для школярів та студентів 

провідних ВНЗ України: Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (особливо тісною є співпраця з кафедрою архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки історичного факультету), Київського 

університету ім. Бориса Грінченка, Національного педагогічного університету 
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ім. М. П. Драгоманова, Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 

Процес інтеграції ЦДАЗУ у інформаційний простір розпочався із 

створення офіційного веб-сайту архіву в мережі Інтернет, який окреслює 

основні напрями діяльності установи, які відображені у розділах – «Новини», 

«Науково-довідковий апарат», «Публікації», «Виставки он-лайн», «Послуги 

архіву», «Наші партнери»
238

. Важливу інформацію стосовно фондованого 

складу архіву містить розділ «Фонди», який поділяється на архівні, бібліотечні 

та музейні, і представлений короткою характеристикою та переліком описів 

справ архівних фондів, що уможливлює зручний та швидкий доступ до них 

користувачів та дослідників. Важливим інформативним та комунікативним 

майданчиком між інституцією та користувачем стають соціальні мережі, 

зокрема ЦДАЗУ сає власну сторінку у Facebook, на якій відображаються 

головні анонси подій та новини роботи архіву та колективу
239

. 

Отже, ЦДАЗУ став координаційним центром з питань архівної україніки, 

співробітництва із українською спільнотою за кордоном, осередком активної 

діяльності у сфері пошуку, повернення, передавання та збереження писемної 

історико-культурної спадщини зарубіжних українців та українських громад, а 

також введення до наукового обігу національної культурної спадщини, що 

зберігається в Україні або опинилася за її межами в різні історичні періоди. 

Таким чином, державна політика України щодо повернення архівної 

україніки розпочала формуватись ще у період національно-визвольних змагань 

1917–1921 рр., коли відбувалось становлення української архівної системи та 

вироблялися перші наукові та правові підходи до реституційного процесу. На 

жаль, тим нововведенням не судилось відбутись в силу історичних і політичних 

подій того часу. Відправною точкою відтворення, розробки та впровадження 
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державних ініціатив у сфері повернення культурних цінностей став 1991 рік – 

рік проголошення незалежності. Від того часу Україна стала активним 

учасником міжнародного співтовариства і розпочала втілювати заходи із 

повернення культурних цінностей, зокрема й архівної спадщини. У цей час 

важливого значення набула необхідність вивчення зарубіжного досвіду у сфері 

реституції, розподілу та повернення архівних колекцій. 

Дослідницька розвідка у такому напрямку дала можливість залучити та 

адаптувати іноземні напрацювання до українських реалій, а також вони стали 

зразком створення і запровадження державної політики у галузі культури. 

Основними векторами реалізації політики України щодо повернення архівної 

україніки як складової українського культурного багатства були: розробка та 

створення законодавчої бази для забезпечення процесу повернення архівної 

україніки; формування спеціальних державних органів, які мали організовувати 

та координувати процес повернення архівної україніки; діяльність державних 

наукових інституцій та архівних утанов, а також Укрдержархіву у сфері 

реституції та повернення архівної україніки; налагодження міжнародного 

співробітництва України з різними країнами світу з приводу повернення 

архівної україніки. 

Законодавчі ініціативи були викликані необхідністю правового 

вирішення проблеми повернення в Україну архівної україніки, та викладені в 

Законах України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» 

(1993 р.) та «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» 

(1999 р.), які в свою чергу визначили поняття «культурні цінності», складовою 

яких є документи НАФ, а також те, що держава мусить вживати відповідних 

заходів щодо поповнення архівного фонду документами, що знаходяться за 

кордоном. Окрім цього вищезазначені юридичні документи регулюють 

відносини, пов’язані з вивезенням, ввезенням та поверненням культурних 

цінностей, і спрямовані на виявлення, облік та охорону національної культурної 

спадщини, а також сприяють міжнародному співробітництву України у сфері 

культури та архівної справи. 
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Провідну роль в реалізації державної політики щодо повернення 

архівного надбання України відіграло створення спеціальних державних 

органів: Національної комісії з питань повернення в Україну культурних 

цінностей (1992–1999 рр.) та Державної служби контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон (2000–2011 рр.). Головними 

завданнями яких було виявлення і сприяння поверненню в Україну 

переміщених культурних цінностей, а також захист національних інтересів 

України, спрямований на запобігання незаконного ввезення та вивезення 

культурного надбання та нанесенню шкоди міжнародному престижу України. 

Важливим здобутком НК було запровадження державних програм «Повернуті 

імена» (1996 р.) та «Культурні цінності України: Втрати. Шляхи повернення» 

(1999 р.). Продовжила роботу в напрямку повернення архівної україніки ДСК, 

силами якої був розроблений проект Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» (2009 р.) та сформована мережа територіальних органів ДСК. За 

сприяння НК було передано (повернено) близько 200 тис. одиниць культурних 

цінностей, а за рахунок діяльності ДСК – близько 150 тис. одиниць архівних 

матеріалів (архівних документів, друкованих видань, книг, фотознімків, 

аудіозаписів тощо). 

Особливо цінною у процесі реалізації державної політики щодо 

повернення архівного надбання в Україну стала діяльність українських 

наукових установ – Інституту української археографії та джерелознавства НАН 

України ім. М.С. Грушевського, Інституту рукопису Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського та Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства. Завдяки наполегливій та 

цілеспрямованій праці науковців, розроблялись та впроваджувались академічні 

програми та проекти, які сформували теоретичну та методичну основу процесу 

виявлення та повернення архівної україніки. Серед них, слід відзначити 

державну програму «Національна архівна інформаційна система (НАІС) 

«Архівна та рукописна Україніка» (1991–1996), яка є комплексною програмою 
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введення до наукового обігу архівних масивів інформації, шляхом виявлення, 

обліку, опису архівних документів та створення національного банку 

інформації документальних джерел. Великий науковий потенціал галузевої 

програми «Архівна україніка» (2008 р.), завданням якої була розробка наукових 

і організаційних засад створення комплексного реєстру архівної україніки, 

реєстру фондів (колекцій) культурної спадщини України, які знаходяться за 

кордоном, а також реєстру документів, переданих на законних підставах до 

державних архівів України, втілився у низку методичних та довідкових видань 

як «Експертиза цінності документів архівної україніки» (2008 р.), «Архівна 

україніка в Білорусі» (2009 р.), «Архівна україніка в Канаді» (2010 р.). До того 

ж, створений розділ «Архівна україніка» на Офіційному веб-порталі Державної 

архівної служби України. 

Діяльність академічних інституцій тісно пов’язана з роботою Державної 

архівної служби України – центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи. 

Надзвичайно важливого значення для формування та поповнення НАФ 

документами архівної україніки набули прийняті рішення Колегії 

Укрдержархіву, такі як: «Про створення баз даних на зарубіжні документи 

історико-культурної спадщини України та документи іноземного походження з 

історії України» (2001 р.), «Про підготовку основних засад міжвідомчої 

програми «Архівна спадщина української еміграції та діаспори ХХ ст.» 

(2002 р.), «Про виявлення зарубіжної архівної Україніки державними архівними 

установами України» (2006 р.), результатом останнього стало створення у 

2007 р. Центрального державного архіву зарубіжної україніки.  

В свою чергу, ЦДАЗУ проводить активну роботу з налагодження зв’язків 

та співробітництва з установами, організаціями, товариствами української 

діаспори та її окремими діячами в різних країнах світу, внаслідок якої у період 

2007–2014 рр. в архіві було сформовано 58 архівних, 4 бібліотечних та один 

музейний фонди. Важливим напрямком діяльності ЦДАЗУ є розробка 

методичних рекомендацій з організації пошуку документів архівної україніки, 
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експертизи їхньої цінності, науково-технічного опрацювання, складання 

архівних описів, а також укладання реєстру архівної україніки у вигляді 

серійного довідкового видання «Архівна україніка у світі», підготовка 

тематичних переліків документів. Репрезентативною є виставково-експозиційна 

діяльність архіву: за досліджуваний період співробітниками ЦДАЗУ 

підготовлено близько 50-ти виставок, у т. ч. представлених в он-лайн доступі на 

архівному веб-сайті. Після ліквідації ДСК у 2011 р. ЦДАЗУ став фактично 

єдиною профільною інституцією, яка займається зберіганням та вивченням 

документів архівної україніки, центром налагодження співробітництва із 

українською спільнотою за кордоном. 

Для реалізації державних ініціатив було необхідним налагодження 

міжнародних контактів, а внаслідок двосторонньої співпраці між країнами та 

укладенню низки угод про добросусідство, партнерство і співробітництво у 

галузі культури стало можливим застосування і законодавчої бази, і наукових 

розробок, і діяльності державних установ та інституцій. Окрім цього помітну 

роль у розгляді питань, пов’язаних із поверненням в Україну архівної україніки 

відігравали утворені двосторонні міжурядові комісії з Росією, Польщею, 

Німеччиною і Угорщиною задля організації роботи з виявлення, обліку та 

повернення культурних цінностей, які були вивезені до інших держав під час 

Другої світової війни. Слід зазначити, що активну участь в роботі цих комісій 

брали НК та ДСК. Значний внесок у розвиток міжнародного співробітництва 

вніс і Укрдержархів, уклавши низку двосторонніх міжвідомчих договорів, 

меморандумів, протоколів про спільні проекти з європейськими та азійськими 

країнами. 

Отже, державна політика України щодо повернення в Україну архівної 

україніки заклала фундамент для розуміння необхідності збереження 

культурного надбання, пошуку втраченої спадщини та її поповнення 

віднайденими реліквіями, оскільки культурна складова є фактором зміцнення 

державності та розвитку національних духовних цінностей, консолідації народу 

і утвердженням модерного громадянського суспільства. 
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РОЗДІЛ 3 

КОЛЕКЦІЇ АРХІВНОЇ УКРАЇНІКИ: СУЧАСНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТА 

ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

3.1. Особливості комплектування архівів України документами 

архівної україніки 

 

Важливим кроком у вирішенні питання повернення архівного надбання 

стало практичне забезпечення передачі документів архівної україніки до 

українських архівосховищ. Проблеми організації та координації цього процесу 

взяли на себе зі сторони України – Міністерство закордонних справ України, 

Міністерство культури України, Національна комісія з питань повернення в 

Україну культурних цінностей (НК), Державна служба контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (ДСК), 

Укрдержархів, Державна митна служба України та відповідні органи державної 

влади з боку іноземних держав, які ставали посередниками між потенційними 

фондоутворювачами і науковими та архівними установами України. 

Переважна більшість документів надійшла на зберігання до архівосховищ 

України від приватних осіб (представників закордонного українства), 

діаспорних організацій і товариств, наукових установ зарубіжних країн, а також 

від окремих осіб та установ, які діють в Україні та співпрацюють з 

організаціями (особами) української діаспори
240

. Передача (дарування) 

документальних колекцій та зібрань в Україну відбувалась із дотриманням 

чинного українського законодавства, а саме у спосіб укладення договорів 

передачі/дарування. Найчастіше, документальна спадщина надходила на 

зберігання в Україну внаслідок її дарування державі Україна в особі МЗС 

                                                 
240

 Тихенко В. Особливості організації прийому документів зарубіжної 

україніки (з досвіду роботи ЦДАЗУ) / В. Тихенко, Г. Горбунова // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 39–

43. 
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України, далі документи передавались до НК (з 2000 р. – ДСК), що 

закріплювалось актами прийому-передачі, у свою чергу, НК (з 2000 р. – ДСК) 

направляла документи на постійне зберігання до профільної установи. При 

перевезенні документальних колекцій через кордон вантажі оформлювались 

Держмитслужбою як гуманітарна допомога, тим самим не потрібно було 

сплачувати вартість перевезення та розмитнення або всі витрати покривали 

фондоутворювачі власним коштом, що було дуже важливим для української 

сторони, оскільки державного фінансування на ці потреби не вистачало. 

Однак, серед представників української діаспори, які є головними 

фондоутворювачами архівної україніки, все ще продовжував існувати значний 

ступінь недовіри до державних архівних інституцій, ймовірними причинами 

якої були повільні темпи дерадянізації системи архівних установ, недостатнє 

інформування громадськості про заходи із забезпечення максимального рівня 

збереженості документів провідними архівами країни. Окремо слід відзначити 

той факт, що архівна система України за своєю організацією є централізованою, 

натомість у більшості країн Західної Європи, США та Канаді превалюють 

децентралізовані підходи до організації діяльності регіональних (місцевих) 

архівів, що включає зберігання цінних документальних колекцій у державних 

та університетських бібліотеках, а також у церковних установах, різноманітних 

громадських організаціях і товариствах. Отже, відмінності в організації 

архівної справи стали приводом для пошуку закордонними українцями 

(фондоутворювачами) альтернативних місць зберігання для створених ними 

документальних колекцій (особливе місце серед останніх посіли 

університетські архіви, зокрема наукові архіви у складі Наукової бібліотеки 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Бібліотеки 

Національного університету «Острозька академія»). 

У свою чергу, цілеспрямована та послідовна робота Укрдержархіву та 

вищих органів влади у напрямі популяризації архівної справи та вдосконалення 

представницького рівня архівних установ, а також зростання професійної 

кваліфікації їх співробітників, позитивно вплинули на кількісні показники 
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архівних надходжень до архівосховищ України. У період 1991–2013 рр. за 

кількісними показниками передачі архівних матеріалів лідирували США, 

Канада, Німеччина та Росія. Найбільша кількість документів надійшла у 1994 – 

1995 рр., 2006 р., 2010 – 2012 рр. та 2014 р., а найменші показники 

спостерігались у 1991 – 1993 рр., 2003 – 2005 рр. та 2007 – 2009 рр. 

Географія надходжень документів зарубіжної архівної україніки 

зумовлена територіальним розселенням українців. Внаслідок еміграційного 

руху з кінця ХІХ та впродовж ХХ ст. основні центри перебування українців 

зосередились в країнах Західної, Центральної та Східної Європи (Німеччині, 

Франції, Великій Британії, Італії, Швейцарії, Австрії, Фінляндії, Хорватії, 

Угорщині, Словаччині, Чехії, Румунії, Польщі, Білорусі, Російській Федерації), 

а також в країнах Північної (США, Канаді) та Південної (Бразилії, Венесуелі) 

Америці, Ближнього Сходу (Ізраїлі) та Австралії тощо (див.: рис. Д. 1., Д. 2., 

Д. 3.). Однак, більшість документів архівної україніки надходять на постійне 

зберігання до архівних установ України з європейських країн, США та Канади, 

ніж з країн Східної Європи, РФ, Азії, оскільки це пов’язано із історичним та 

політичним підґрунтям формуванням української діаспори та її згуртованістю у 

прагненні зберегти та примножити національне надбання свого народу та 

рідної держави. 

Головними осередками зберігання архівної україніки стали державні 

архіви України: центральні (ЦДАМЛМ України, ЦДАВО України, ЦДІАК 

України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного, ЦДАГО 

України, ЦДАЗУ) та місцеві (державні архіви Полтавської, Закарпатської, 

Волинської, Чернівецької, Сумської, Тернопільської, Одеської, Херсонської 

областей), архівні установи НАН України (Відділ рукописних фондів і 

текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка, Інститут рукопису 

НБУВ, Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки 

ім. В. Стефаника, Інститут української археографії та джерелознавства 

ім. М.С. Грушевського НАН України), державні бібліотеки (Національна 

історична бібліотека України, Національна парламентська бібліотека України, 
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Наукова бібліотека ім. І. Франка), бібліотеки університетів (Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету 

«Острозька академія», Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка), а також громадські наукові організації (Центр досліджень 

визвольного руху, Спілка письменників України). 

Архівні документи, які надходили на зберігання, розподілялись серед 

наукових інституцій згідно профілю установи, а також побажання 

фондоутворювача. Таким чином, офіційні документи, які стосувались історії 

України, передавались до ЦДАВО України, ЦДІАК України та ЦДІАЛ України, 

документи особового походження головним чином займали чільне місце серед 

фондів ЦДАМЛМ України, а також архівних установах НАН України і в 

наукових архівах при університетських бібліотеках, аудіовізуальні колекції 

переважно надходили на зберігання до ЦДКФФА України імені 

Г.С. Пшеничного, в свою чергу книжкові колекції поповнювали книжкові 

фонди державних бібліотек України. 

Необхідно зазначити, що в разі передачі матеріалів одного й того ж 

фондоутворювача, нові документи у більшості випадків долучались до вже 

існуючих архівних фондів та колекцій у архівних та наукових інституціях, і це 

було важливим чинником, що впливав на розподіл архівних надходжень. 

Особливість процесу комплектування архівів документами архівної 

україніки полягала ще й у тому, що в окремих випадках вибір відповідних 

архівних установ обумовлювався особисто фондоутворювачем або власником 

документів під час їх передачі (дарування). Суттєвий вплив на визначення 

місця зберігання мала й та обставина, що значна кількість колекцій, яка 

передавалася діячами та організаціями української діаспори містила не тільки 

архівні документи, а й книжкові зібрання та музейні предмети. За таких умов 

часто відбувався поділ колекцій між архівними, музейними та бібліотечними 

інституціями, що призводило до порушення принципу неподільності фондів та 

розпорошення колекцій. Промовистими прикладами такого підходу став поділ 

документальної та літературно-мистецької спадщини письменниці і художниці 
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Г. Мазуренко між фондами Національного музею літератури України та 

ЦДАМЛМ України, доробку графіка-ксилографа В. Подоського – між 

Національним музеєм мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків і ЦДАМЛМ 

України, спадщини письменника та громадсько-політичного діяча 

І. Багряного – між Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 

ЦДАМЛМ України, Національною історичною бібліотекою України, 

Національним музеєм літератури України і Сумським обласним краєзнавчим 

музеєм, колекції архівних матеріалів та меморіальних речей танцюриста та 

хореографа В. Авраменка – між Корсунь-Шевченківським державним історико-

культурним заповідником та ЦДАМЛМ України, колекціонера та археолога 

Л. Красковської – між Національним музеєм літератури України та ЦДАМЛМ 

України, архівної та книжкової колекції письменника Ю. Косача – між 

ЦДАМЛМ України, Національним музеєм літератури України, Національним 

музеєм Тараса Шевченка та Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України, документальної і мистецької спадщини живописця і графіка 

М. Бутовича – між ЦДАМЛМ України, ЦДАВО України, Інститутом 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України, Національним музеєм ім. А. Шептицького у Львові та Полтавським 

краєзнавчим музеєм
241

. 

Саме нестала система класифікації документів та проблеми із 

визначенням їх потенційного місця зберігання викликали необхідність у 

заснуванні єдиного центру із зберігання документів зарубіжної архівної 

україніки – ЦДАЗУ, специфіку та особливості діяльності якого 

охарактеризовано у другому розділі дисертаційної роботи. 

Окрім функціонування зазначеної профільної установи, архівна україніка 

стала окремим документальним комплексом, який інтегрувався до фондів 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 

(ЦДАМЛМ України). Архів є найбільшою скарбницею фондів особового 
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 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1–2. 
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походження літературно-мистецького профілю, яка представлена 

документальною спадщиною класиків української літератури, живопису, 

архітектури, театрально-музичного мистецтва, що окреслює історію української 

культури другої половини XVIII – початку ХХІ ст. Окрім цього, в архіві 

зосереджено фонди державних установ, творчих спілок та громадських 

організацій, в тому числі фонди установ, діяльність яких припадає на ХІХ – 

початок ХХІ століття. 

Архів-музей активно комплектується документами діячів літератури та 

мистецтва української діаспори з Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, 

Словаччини, США, ФРН, Росії. Колекції, передані на зберігання до ЦДАМЛМ 

України, представлені архівною та творчою спадщиною кінорежисера та 

письменника О. Довженка (ф. 690), поетів В. Вовк (ф. 1212), М. Шпака (ф. 784), 

Г. Черінь-Паньків (ф. 1301), письменників І. Багряного (ф. 1186), Ю. Косача 

(ф. 1367) та Д. Нитченка (ф. 1346), графіка і мистецтвознавця Ю. Михайліва 

(ф. 524, на стадії наукового опрацювання), художників М. Бутовича (ф. 1366), 

Г. Мазуренко (ф. 1372), Л. Морозової (ф. 1306), В. Юрчишина (ф. 524, на стадії 

наукового опрацювання) і В. Лопати (ф. 689), диригента Є. Садовського, 

українознавців Л. Дражевської (ф. 1256) та Т. Кузьмичової, журналіста та 

прозаїка В. Коротича (ф. 599), поета і перекладача А. Струка (ф. 526), 

колекціонера М. Лобанова-Ростовського (ф. 1256), громадської діячки та 

журналіста Н. Світличної (ф. 1217) (див.: рис. Е. 24.), Б. Подолянка (ф. 1350), 

мистецтвознавця І. Скальчука, композитора Л. Грабовського (ф. 523, на стадії 

наукового опрацювання), хореографа і танцюриста В. Авраменка (ф. 1349), 

художника театру М. Радиша (ф. 1308) та ін. Характерним для цих фондів є 

велика кількість листів самих митців та листів до них, які дають уявлення про 

літературно-мистецьке, побутове життя українців у всьому світі, діяльність 

партій та громадських об’єднань, тобто висвітлюють той історико-культурний 

пласт, який раніше був недоступним для широкого загалу. 

Особливість ЦДАМЛМ України полягає в тому, що установа поєднує 

функції архіву й музею, тому більшість переданих колекцій включає у себе не 
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тільки архівні документи, а й музейні предмети та книжковий фонд. В 

ЦДАМЛМ України зберігається низка цінних книжкових колекцій діячів 

літератури і мистецтва, а також колекція зарубіжних видань. 

Поповнення фондів архіву документами архівної україніки найбільш 

активно відбувалось упродовж 1993–1997 рр., що пов’язано з надходженням 

значного обсягу документів особового походження відомих митців, діячів 

культури та науки з-за кордону. Цей процес продовжився і в наступні роки. 

За період 1991–2014 рр. у рамках розвитку міжнародного співробітництва 

з іноземними країнами та закордонним українством, збагатились архівні фонди 

і решти центральних державних архівів, зокрема Центральний державний архів 

вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) отримав на 

зберігання із Чехії архів актора, режисера і громадського діяча М. Садовського 

(ф. 4024), із Франції архів вченого і культурно-просвітницького діяча 

С. Сірополка (ф. 4433), із Канади архівні матеріали Державного центру УНР в 

екзилі (1942–1991 рр.) (ф. 5235), особовий архів Є. Штендери та колекція 

документів УПА за кордоном (ф. 5245) (див.: рис. Е. 25.), із Швейцарії архів 

Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні (ф. 4211), із Російської 

Федерації – архівні документи про долю українських культурних цінностей, 

вивезених у роки Другої світової війни, що зберігаються в архівах Російської 

Федерації, із США фрагменти особового архіву М. Бутовича (ф. 4051) та архів 

історика і громадського діяча Д. Солов’я. 

Архівні фонди Центрального державного історичного архів України у 

м. Львові (ЦДІАЛ України) поповнились документами із Польщі – архівом 

Товариства «Просвіта» (ф. 348), із Австрії – особистими документами фізика, 

електротехніка, винахідника і громадського діяча Івана Пулюя (ф. 309), із 

США – документами до історії табору військовополонених у м. Беллярія-Ріміні 

(Італія) та альбомом Альфреда Бізанця з фотографіями і листівки про 

перебування військовополонених у таборі в Ріміні (Італія) (ф. Р-16), 

примірниками часописів «Оса», «Світло», «Наше слово», «Батьківщина», 

«Шлях боротьби», «Життя в таборі», «Юнацький зрив», а також документи 
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Союзу українок Америки (ф. 872), із Канади надійшла документальна спадщина 

кооператора і агронома, громадсько-політичного діяча та члена НТШ Юліяна 

Павликовського (ф. 871) та адвоката, голови української радикальної партії, 

секретаря внутрішніх справ ЗУНР та почесного члена товариства «Просвіта» 

Івана Макуха (ф. 870), а також документи товариства «Пласт» за 1926–1927 рр. 

(ф. 389). Значно доповнили фонди ЦДІАЛ України документи Братства 

колишніх вояків І-ої Української дивізії Української Національної Армії (ф. Р-

19), які були передані із США та Канади
242

. 

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (ЦДІАК 

України) збагатив свої фонди безцінними документами родинного архіву 

Скоропадських (Данила Скоропадського, Марії Скоропадської-Монтрезор, 

Єлизавети Скоропадської-Кужім), а також родинного архіву графа Адама 

Монтрезора (1893–1939), чоловіка Марії Скоропадської, який був переданий 

Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В. Липинського із США, а зі 

Швейцарії надійшли архівних документи, які стосувались родини 

Скоропадських, зокрема особисті щоденники Павла Скоропадського, 

листування та спогади (ф. 1219). Ще одним документальним здобутком архіву 

стала колекція мікрофільмів з копіями дипломатичної кореспонденції між 

консульством США в Одесі та Державним департаментом США (1831–1906 

рр.) та мемуари Миколи Грабара. Німеччина передала до архіву жалувану 

грамоту Петра І про затвердження Варлаама Ясинського у сані митрополита 

(1700 р.) (ф. 128), вивезену до Німеччини з Київського архіву давніх актів під 

час Другої світової війни, в свою чергу із Польщі надійшли цифрові копії 

документів періоду Національно-визвольної війни в Україні та гетьманування 

Івана Виговського, а з Російської Федерації – цифрові копії документів до 

історії Конотопської битви 1659 р. Документи, що містять інформацію з історії 

м. Києва, були передані Національним історичним архівом Білорусі. 
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 ЦДІАЛ України. Книга надходжень документів на постійне зберігання. 
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До Центрального державного архіву кінофотофонодокументів України 

ім. Г.С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) повернулись 

фотодокументи, вивезені до Німеччини під час Другої світової війни – 

фотоархів Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга, у тому числі документальні, 

науково-популярні та художні фільми виробництва українських студій 1927–

1959 рр. з Федерального архіву ФРН. Із США надійшла колекція 

фоновідеодокументів та фотографій громадської діячки і журналістки Надії 

Світличної та грамплатівок української тематики за 1970–1980 рр., передані 

членом Фундації імені І. Багряного Олексієм Коновалом, з Канади – 

грамплатівки із записами творів у виконанні хору «Україна» (Монреаль, 

1959 р.) під керуванням українського диригента Н. Городовенка, компакт-диск 

із світлинами з сімейного архіву інженера Ярослава Зайшлого, що висвітлюють 

діяльність товариства «Сільський господар» на Галичині у 30–40-х рр. ХХ ст. та 

цифрову копію документального фільму «Незнаний голод» (1983 р.) про 

голодомор 1932–1933 рр. в Україні, яка передана кінорежисером Тарасом 

Гукало, а з Австралії передані 90 од. обл. фотодокументів у цифровому форматі 

про життя української громади в Австралії із особистого архіву громадсько-

культурного діяча Федора Габелко. 

До Центрального державного архіву громадських об’єднань України 

надійшла невелика кількість документів порівняно із іншими архівами. Із 

Канади до архіву надійшла колекція документів з архіву відомого громадського 

діяча Богдана Гаврилишина, архівні документи спілки українців-жертв 

російського комуністичного терору (СУЖЕРО) (ф. 273), з Німеччини надійшли 

документи Комісії допомоги українському студентству (КоДУС), яка діяла у 

Західній Європі після закінчення Другої світової війни (ф. 338), документи 

щодо дослідження голодомору 1932–1933 рр. в Україні. 

В архівосховища обласних архівів колекції архівної україніки надходять з 

значно меншою інтенсивністю у порівнянні із центральними архівами. Так, у 

2005 р. у Державний архів Одеської області бароном Едуардом фон Фальц-

Фейном було передано родинний архів великих землевласників, громадських 
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діячів, засновників «Асканія-Нова» Фальц-Фейнів, який складає цілісний 

комплекс документів про історію родини Фальц-Фейнів та самого 

фондоутворювача і хронологічно охоплює  період з 1829 р. до початку ХХІ ст., 

а серед цих документів – унікальні дореволюційні фотографії заповідника 

«Асканія-Нова» та Порт-Хорли (ф. Р. 4097). В свою чергу, Державний архів 

Тернопільської області поповнився особовим архівним фондом українського 

правника С. Дністрянського (ф. Р. 3430), який був переданий до архіву із Чехії 

професором української філології М. Мушинкою у 2007 р.; він містить 

рукописи та друковані виданнями наукових праць, рецензії, епістолярії вченого, 

залікові та лекційні книжки і дипломи Віденського, Лейпцизького та 

Берлінського університетів, документи про матеріальне забезпечення ученого 

та ін. Крім того, фонди Державного архіву Тернопільської області поповнилися 

документами журналіста і українського громадського діяча з Канади В. Дідюка 

(ф. Р. 3429), дослідника історії української медицини П. Пундія (США) 

(ф. Р. 3454), художника В. Савчака (Австралія) (ф. Р. 3435) та доктора 

філософії, професора, засновника української науково–дослідної програми та 

Фундації українських студій при Іллінойському університеті, громадського 

діяча української діаспори США Д. Штогрина (ф. Р. 3471). У цих джерелах 

розкрито багатогранну діяльність, спрямовану на збереження і розвиток 

української культури в умовах еміграції, а також на розвиток тісних контактів з 

батьківщиною
243

. 

Державний архів Одеської області отримав у подарунок від Посольства 

США в Україні колекцію мікрофільмів з копіями дипломатичного листування 

між консульством США в Одесі та Державним департаментом США (за 

травень 1831 – серпень 1906 рр.), оригінали яких зберігаються у Національному 

архіві та адміністрації документації у Вашингтоні. Дипломатична 

кореспонденція стосується торговельних питань (зокрема включає звіти про 

                                                 
243

 Державний архів Тернопільської області: путівник. – Тернопіль, 2011. – 

370 с. 
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торгівлю вовною), Кримської війни 1853–1856 рр. та бомбардувань Одеси, 

ув’язнення натуралізованих громадян США російського походження, 

юридичного статусу євреїв у Російській імперії, повстань на Чорноморському 

флоті у 1905 р.
244

. 

Фонди Державного архіву Сумської області у 2011 р. поповнилися 

електронними копіями документів з архіву Української інформаційної служби 

(м. Лондон) та відеоархівном товариства (м. Брадфорд). У своїй більшості вони 

становлять окремі примірники або фрагменти (тематичні вирізки) з часописів 

«Українські вісті» (виходив у м. Новий Ульм, Німеччина за редакцією 

І. Багряного), «Америка: український католицький часопис» (Філадельфія, 

1989 р.), «Мета. Орган українського товариства» (Мюнхен, 1960–1961 рр.), 

«Ідея і чин. Спілки української молоді» (1960 р.), «Український самостійник» 

(1953 р.)
245

. У 2010 р. із США до Державного архіву Вінницької області була 

передана частина архівної колекції мовознавця і педагога І. Губаржевського, 

яка містить бібліографічні документи, рукописи і друковані праці, приватне 

листування та фотографії, а в 2011 р. решта бібліотечно-архівного зібрання 

надійшла на зберігання до Наукової бібліотеки Національного університету 

«Києво-Могилянська академія»
246

. 

Державний архів Кіровоградської області у 2010 р. поповнився копіями 

документів XVIII ст. з Архіву зовнішньої політики Російської імперії, 

                                                 
244

 Відомості про кількість фондів i частин фондів, що надійшли до архівних 

установ Одеської області у 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://archive.odessa.gov.ua/novi-nadhodzhennya-do-fondiv/#fondsnew_2004. – 

Назва з екрану.  

245
 Звіт про роботу Державного архіву Сумської області за 2011 р.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://daso.sumy.ua/images/stories/Main/infgrom/04_1zvitf209_2011.htm. – Назва з 

екрану. 

246
 Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», ф. 14, оп. 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2347/1/Hubarzhevskyi.pdf. – 

Назва з екрану. 
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присвячених заснуванню Нової Сербії та фортеці Святої Єлисавети, які були 

передані Посольством Російської Федерації в Україні
247

. 

Наукові установи НАН України також стали осередками зберігання 

документів архівної україніки, переважна більшість якої становлять документи 

особового походження. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

отримав цінні архівні колекції відомих діячів літератури та мистецтва – 

У. Самчука із Канади (ф. 195)
248

, В. Барки із США (ф. 204)
249

, О. Олеся (ф. 114) 

та О. Ольжича (ф. 196) із Чехії
250

, вченої-літературознавця З. Геник-

Березовської (ф. 201), колекцію автографів Тараса Шевченка з довоєнної збірки 

Будинку-музею Тараса Шевченка (ф. 1)
251

. До Інституту рукопису Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського з Німеччини надійшли архівні 

матеріали історика, археолого та етнографа П. Курінного та архів Українського 

Вільного Університету (ф. 381)
252

, а Львівська національна наукова бібліотека 

ім. В. Стефаника поповнилась мистецькими творами (картинами) та книгами з 

архіву М. Коця (США)
253

. 

Слід відзначити, що одним з важливих місць локалізації переданих в 

Україну колекцій архівної україніки стали університетські центри, зокрема 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Національний 

університет «Острозька академія», що загалом відображає поширену у світовій 

практиці організацію зберігання документів громадсько-політичних, 

                                                 
247

 Заходи і події у сфері архівної справи та діловодства, що відбулися протягом 

2010 р. у Державному архіві Кіровоградської області [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://dakiro.kr-admin.gov.ua/news/n2010.html. – Назва з екрану. 
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 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1, спр. 24, арк. 1.  
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 Там само, спр. 28, арк. 26, 34. 
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 Там само, спр. 19, арк. 1–10. 
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 ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 2, спр. 27, арк. 90. 
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культурних та наукових діячів в університетських архівах. Зазначимо, що 

Наукова бібліотека НаУКМА, створена у 1992 р., є одним із найбільших 

університетських осередків зберігання як бібліотечного, так і архівного 

комплексів україніки, які представлені колекціями українських учених та 

громадських діячів зі США, Канади, Бразилії, Німеччини, Польщі та ін., з яких 

дві колекції склали основу для самостійних підрозділів бібліотеки: Кабінет 

Омеляна Пріцака та Бібліотека-Архів Джеймса Мейса. Окрім цього, в бібліотеці 

у 2001 р. було створено Науковий архів з метою впорядкування та зберігання 

архівних колекцій приватних осіб (творчих, наукових, особистих та ін. 

документів), які передавались разом з книжковими колекціями на постійне 

зберігання до Наукової бібліотеки НаУКМА
254

. Найбільша кількість колекцій 

архівної україніки була передана із США і представлена архівом видатного 

історика-сходознавця О. Пріцака, який надійшов на постійне зберігання до 

наукового архіву бібліотеки і є одним з найбільших за обсягом та 

інформаційним потенціалом – становить 6265 одиниць зберігання
255

. Крім того, 

університетські фонди поповнилися цінним зібранням історика, дослідника 

національного комунізму в радянській Україні та одного з перших дослідників 

Голодомору 1932–1933 рр. Дж. Мейса, що надійшло в Україну протягом 2005–

2010 рр.
256

, архівним фондом українського інженера, громадського діяча, 

публіциста, редактора і видавця С. Зеркаля
257

, документальною колекцією 

українських політичних, громадських та культурних діячів, меценатів Ярослава 

                                                 
254

 Фонди та колекції НаУКМА [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=35. – Назва з екрану. 

255
 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1–4. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1724. – Назва з 

екрану. 
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 Там само, ф. 7, оп. 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1780. – Назва з екрану. 

257
 Там само, ф. 2, оп. 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1381. – Назва з екрану. 
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та Ольги Дужих, передано особисто фондоутворювачами у 2003 р.
258

, архівною 

спадщиною літературознавця, етнографа і мовознавця П. Одарченка, яка була 

передана у 2002 р.
259

, архівною колекцією журналіста та громадсько-

політичного діяча О. Коновала, яка надходила до НаУКМА протягом 2002–

2006 рр.
260

, бібліотечно-архівною колекцією мовознавця і літературознавця, 

священика І. Губаржевського
261

. 

Невід’ємною складовою фондів Наукового архіву бібліотеки НаУКМА є 

документальна колекція відомої письменниці, перекладачки та 

літературознавця В. Вовк, яка була передана до України з Бразилії нею 

особисто
262

 (див.: рис. Е. 22.), архівне зібрання еміграційного поета 

О. Зуєвського, що надійшло до НаУКМА з Канади у 2004–2005 рр.
263

, а також 

архівні матеріали Українського технічно-господарського інституту, які 

охоплюють період діяльності УТГІ на території Німеччини після Другої 

світової війни і до ліквідації інституту (передані до НаУКМА керівництвом 

інституту у 2007 р.)
264

. Більшість архівних фондів Наукового архіву бібліотеки 
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 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 4, оп. 1 [Електронний ресурс]. – Режим 
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екрану. 
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НаУКМА складають документи особового походження (творчі та наукові 

матеріали, листування, фотографії та ін.), які репрезентують творчу, 

громадську, політичну, наукову діяльність їх фондоутворювачів. 

Важливе місце у сучасному вивченні україніки займає Інститут 

досліджень української діаспори, який був створений у 2002 р. при 

Національному університеті «Острозька академія» (НаУОА). Серед його 

пріоритетних завдань: вивчення життя, діяльності, творчого й наукового 

доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також 

розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською 

громадськістю поза межами України. Очолює даний документаційний центр 

доктор історичний наук А. Атаманенко. Бібліотека і архів Інституту 

формуються завдяки надходженням літератури та матеріалів з закордону, 

завдяки «Зверненню Світової Наукової Ради СКУ до українських установ і 

видавництв в діяспорі», за підписами відомих українських вчених проф. 

Любомира Винара, проф. Асі Гумецької, проф. Аркадія Жуковського, др. о. 

Олега Кравченка, др. Осипа Мартинюка, до Інституту надійшла література від 

діаспорних інституцій: Українського Музею-Архіву у Клівленді, Українського 

Історичного Товариства, Канадського Інституту Українських Студій, Братства 

Колишніх вояків І-ої Української Дивізії УНА, Видавництва «Літопис УПА», 

Української греко-католицької церква Пресвятої Трійці м. Кергонксон (США), 

Бібліотеки-Архіву Св. Володимира в Калгарі (Канада) та ін., а також особисто 

від проф. Л. Винара (США), др. В. Вериги, О. і Л. Мостович (США), 

п. М. Бігуса (Канада), проф. Л. Коваля (США), п. В. Гурської (США) та ін.
265

. 

В ході створення Інституту було започатковано архів, мета якого збирати 

та зберігати архівні матеріали, що надходитимуть із зарубіжних країн від 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2009/kolektsiya-
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представників української діаспори
266

. Найбільшим масивом архівних 

матеріалів (копій і оригіналів), що зберігаються в Інституті досліджень 

української діаспори при Національному університеті «Острозька академія» є 

архів Українського історичного товариства, переданий до Інституту з правом 

використання протягом 25 років лише за дозволом Управи УІТ. Він складається 

з шести основних частин: архіву адміністрації УІТ; редакційного архіву 

журналу «Український Історик»; архівів О. Оглоблина, Л. Винара (Президента 

УІТ з 1980 р.), О. Домбровського (генерального секретаря УІТ з 1980 p.), 

М. Ждана (відомого історика і члена-засновника УІТ). Зібрання нараховує 

понад 30 тис. одиниць зберігання
267

. В бібліотеці Інституту зберігаються 

колекції видань УВУ, УІТ, УТГІ, КІУСу, УВАН в США тощо, зокрема збірки 

періодичних видань «Український історик», «Визвольний шлях», «Овид», 

«Україна» (Париж), «Harvard Ukrainian Studies», «Літопису УПА», раритетне 

видання «Енциклопедії Українознавства» з автографом її редактора 

В. Кубійовича, видання праць М. Грушевського, В. Липинського
268

. 

Перелік переданих в Україну колекцій архівної україніки за 1991–

2014 рр. представлений у додатках роботи (див.: Додаток В). 

Таким чином, організація переміщення документів архівної україніки 

здійснювалась шляхом багаторівневого міжнародного співробітництва та на 

основі укладених договорів про співпрацю в культурній сфері. Такими угодами 

регламентувались обсяги та межі спільної діяльності у галузі культури і науки, 
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зокрема в архівній справі. Окрім системи державних і галузевих 

домовленостей, мали місце приватні ініціативи щодо передачі чи дарування 

особових документальних колекцій архівним установам України. 

Процес передачі також підкріплювався законодавчо-нормативною базою, 

яка гарантувала належні умови забезпечення збереженості документів та 

виконання всіх зобов’язань сторонами, які передавали та приймали на 

зберігання колекції та зібрання архівних матеріалів. 

Розподіл та розміщення в архівосховищах документів із нових 

надходжень здійснювався згідно тематики документів та профілю архівних 

установ. Найбільшими осередками зберігання документів архівної україніки 

стали центральні державні архіви, серед яких за кількісними показниками 

переданих документів вирізняються ЦДАМЛМ України та ЦДАЗУ, за ними 

йдуть з ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАВО України, ЦДКФФА України 

імені Г.С. Пшеничного та ЦДАГО України. Значна частина документів 

зберігається в обласних державних архівах, архівних установах НАН України, 

державних бібліотеках, університетських бібліотеках, а також у громадських 

наукових організаціях. 

Така локалізація архівних документів не здатна повністю забезпечити 

цілісність архівних фондів та колекцій, що ускладнює їх дослідження, але 

позитивним фактором стало заснування ЦДАЗУ – єдиного репозитарію, який 

спеціалізується на здійсненні пошуку, обліку, організації зберігання та 

вивчення документів зарубіжної україніки, що створює позитивну тенденцію до 

зменшення розпорошеності фондів та фундамент до їх належного зберігання. 

 

3.2. Типологія та склад джерельних комплексів архівної україніки 

 

Джерельні комплекси архівної україніки формувались впродовж 

тривалого часу, а специфіка їх створення мала значний вплив на склад 

документації, який увібрав у себе різні види документів і має комбінований 

характер. Документи офіційного походження (законодавчі, дипломатичні, 
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діловодні, статутні та ін.) та документи особового походження (автографи 

наукових, літературних та публіцистичних праць, листування, спогади, 

фотографії) часто переплітаються та доповнюють однин одного, таким чином 

окреслюючи багатовимірність фондів та відкриваючи ширшу перспективу їх 

дослідження. 

Відомий український джерелознавець та історіограф проф. Я. Калакура у 

підручнику «Історичне джерелознавство» виділяє ряд класифікаційних схем, 

які ґрунтуються на сукупності тих чи інших параметрів групування джерел за 

обраними домінуючими ознаками з метою їх всебічного дослідження
269

. Існує 

два основних види класифікації – природна і штучна. Природні класифікації 

беруть за основу розподілу сталі ознаки, що розкривають сутність предметів, 

явищ і понять і не можуть бути змінені, та пояснюють їх як результат 

природного розвитку і природного взаємозв’язку. В основу розподілу 

природних архівних класифікацій покладають історичні та логічні зв’язки між 

документами як результат їх природного формування. Основними принципами 

таких класифікацій є: принцип походження (середовище побутування), 

принцип первісного призначення, принцип непорушності природно 

сформованих комплексів. У джерелознавстві найчастіше використовуються 

наступні різновиди класифікації джерел: за способом кодування та відтворення 

інформації (речові, словесні, зображальні, звукові, поведінкові); за змістом 

(соціально-економічні, політичні, правничі, культурологічні і релігійні); за 

походженням (особові, колективні); за фондоутворювачем; за хронологічно-

географічною ознакою (історичні епохи, періоди, регіони, країни тощо). 

Словесні джерела можуть поділятись на усні, писемні та лінгвістичні. З 

огляду на те, що документи архівної україніки у своїй більшості є писемними 

джерелами, тому їх можна класифікувати за родово-видовим принципом на 

наступні категорії: документальні джерела (законодавчі, актові, діловодні, 
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статистичні, дипломатичні, програмні документи політичних партій і 

громадських об’єднань та ін.); оповідні джерела (твори політичної, наукової, 

навчальної, художньої літератури, публіцистика); періодична преса; джерела 

особового походження (мемуари, щоденники, листи, автобіографії та ін.). 

В основу класифікації архівних документів покладено основну 

типологічну одиницю – архівний фонд (комплекс документів, історично або 

логічно пов’язаних між собою, що утворилися в результаті діяльності певної 

установи, організації, підприємства чи окремої особи). В свою чергу, архівний 

фонд поділяється на такі види документальних комплексів як: архівний фонд 

установи, фонд особового походження, об’єднаний архівний фонд, архівна 

колекція та комплекс науково-технічної документації
270

. Типологізаційні схеми 

архівної україніки були запропоновані відомими зарубіжними (П. К. Ґрімстед) 

та українськими (Г. Боряк, І. Матяш) дослідниками. Зазначимо, що новаторська 

розробка типологізаційної схеми архівної документальної спадщини належала 

американській дослідниці П.К. Ґрімстед, яка вперше застосувала її по 

відношенню до російських архівних документів («росіки»), а згодом 

представила схему архівної україніки за аналогією до вже існуючої у праці 

«Трофеї війни та імперії» у 2001 р.
271

. Паралельно з цим схема типологізації 

архівної україніки була запропонована відомим українським істориком та 

архівістом Г. Боряком у підручнику «Архівознавство» (К., 1998), в якому цілий 

розділ був присвячений визначенню архівної українки та її типології. Автором 

був запропонований поділ україніки на два головні документальні комплекси: 

український (документи, створені українським урядом, українськими 

установами або окремими особами) та зарубіжний (документи, створені 
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іноземцями), кожен з яких у свою чергу поділявся на окремі групи 

документів
272

. 

Згодом запропоновані схеми типологізації архівної україніки були 

поглиблено вивчені та розширені робочою групою УНДІАСД на чолі з 

І. Матяш, яка запропонувала найбільш повну, синтетичну типологію 

документів архівної україніки, що об’єднала попередні схеми та здійснила 

новий поділ на джерельні комплекси. Склад і зміст документів архівної 

україніки ґрунтовно відображено в концепції створення та функціонування 

Національного реєстру «Архівна україніка» (2008 р.), де виділено основні три 

групи: «автентична україніка» (група А, Б), «історична україніка» (до 1991 р.: 

групи В, Г, Д, Е), «модерна україніка» (після 1991 р., групи Б, В, Г, Д, Е). В 

складі цих груп можна розглядати такі комплекси: А) документи, утворені в 

Україні й вивезені емігрантами (переважно міжвоєнного і повоєнного періодів; 

Б) документи, утворені в Україні й переміщені (у результаті централізації 

архівних фондів за радянського часу чи незаконним шляхом) за її межі; В) 

документи, утворені українцями в еміграції; Г) документи, утворені в країні 

локалізації української громади (українців), які містять інформацію про 

українців, український народ, Україну; Д) особові фонди неукраїнського 

походження, що містять відомості як про історичні події, що відбувались на 

території України, так і про українську спільноту в країні її локалізації; Е) 

документи, утворені в Україні зарубіжними державними і недержавними 

установами та організаціями, які містять інформацію про Україну та 

українців
273

. 

Вищевикладена схема, має уніфікований характер, вона найбільш 

розповсюджена у практичному застосуванні в архівній справі серед архівістів. 

                                                 
272

 Боряк Г. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка / Г. Боряк // 

Архівознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закл. України / [редкол.: 

Я. Калакура та ін]. – К., 1998. – С. 117–127. 

273
 Матяш І. Основні поняття архівознавства / І. Матяш // Архіви України. – 

2010. – Вип. 3–4 (269). – С. 22–58. 



139 

 

1
3
9
 

В даному дисертаційному дослідженні ми не мали за мету виокремити власну 

чи детально порівнювати вже розроблені типологізаційні схеми, нашим 

завданням було здійснити огляд запропонованих типологій архівної україніки 

та обрати найбільш відповідну схему для розкриття досліджуваної теми. 

Ґрунтовний аналіз згадуваних типологізаційних схем здійснила дослідниця 

Т. Боряк, в якому виокремила спільне та відмінне у підході до класифікації 

архівних комплексів архівної україніки
274

. 

Специфіка типології документів, переданих в Україну у 1991–2014 рр., 

полягає у тому, що вони надходили переважно у складі джерельних комплексів, 

які містять писемні (актові та діловодні документи, мемуари, епістолярії), 

зображальні (іконографічні, картографічні, фотодокументи), звукові 

(аудіовізуальні), речові (музейні предмети) документи. Серед документів, 

переданих у зазначений період, за територіальною ознакою домінували 

матеріали, які утворилися внаслідок діяльності різних українських інституцій 

та окремих осіб у діаспорі. Натомість документи, створені на українських 

теренах, і вивезені за кордон їх власниками або переміщені у результаті різних 

військових подій, які складали значну частину еміграційних зібрань 

міжвоєнного періоду (зокрема «празьких архівів»), становлять незначний 

відсоток серед досліджуваних надходжень. 

За номінальною ознакою представлені документами урядових установ 

УНР, ЗУНР, Української Держави гетьмана П. Скоропадського, ДЦ УНР в 

екзилі; українських дипломатичних місій та представництв за кордоном; 

військових структур та формувань (Армії УНР, УГА, УПА); українських 

громадських, наукових, освітніх, релігійних організацій та об’єднань за 

кордоном; представників української діаспори у світі, які сформувалися 

внаслідок їх життєдіяльності. Переважна більшість документів архівної 

україніки датується ХХ ст., але окремі з них торкаються періоду ХVІ – ХІХ ст., 
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серед них: книга фундаційних привілеїв м. Львова за 1505 – 1795 рр., жалувана 

грамота Петра І про затвердження Варлама Ясинського у сані Київського 

митрополита (1770 р.). Серед останніх надходжень наявні документи початку 

ХХІ ст. 

Для оптимальнішого вивчення джерельних комплексів архівної україніки 

пропонується поділ документів архівної україніки за принципом походження та 

врахуванням історії фондоутворювача на документи колективного характеру, 

які виникли в результаті діяльності установ, організацій, громадських 

об’єднань (офіційного походження) та документи особового походження. 

Архівні фонди, фондоутворювачами яких стали юридичні особи, становлять 

групу архівних фондів офіційного походження. Архівні фонди, 

фондоутворювачами яких є фізичні особи, становлять групу архівних фондів 

особового походження
275

. На думку Л. Драгомірової, слід розрізняти поняття 

«документи офіційного або особового походження» як клас документів, а 

«архівні фонди офіційного або особового походження» як документальні 

комплекси, що можуть включати до свого складу документи обох класів: і 

офіційного, і особового походження
276

. 

Документальні комплекси офіційного походження є невід’ємною 

складовою документального масиву архівної україніки, яка була передана до 

архівосховищ України на постійне зберігання з-за кордону в період від 1991 

року і до сьогодні. 

Документи офіційного походження (від латинського «officialis» – 

посадовий, сучасне значення – «діловий», «формальний») – створюються 

людиною як соціально-суспільною одиницею у складі будь-яких діючих у 
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суспільстві державних чи недержавних структур – певних колективів і груп 

людей, об’єднаних спільним завданням, метою, програмою тощо
277

. Такі 

документи є об’єктом права власності (володіння) свого колективного 

утворювача, уособлюють його інтереси, документують його діяльність або 

розглядаються як призначений для задоволення тих чи інших потреб держави 

та суспільства, продукт цієї діяльності. Тобто, архівний фонд, 

фондоутворювачем якого стала одна чи декілька юридичних осіб, становить 

архівний фонд офіційного походження. 

Головним підґрунтям фондування документів юридичних осіб є принцип 

походження (провенієнцпринцип, від латинського «proventio» – народжуватися, 

виникати, походити) – принцип організації архівних фондів, що потребує 

врахування генетичних зв’язків документів з фондоутворювачем 

(фондоутворювачами). Організація фонду у цьому значенні набуває риси 

природно-історичного процесу, в якому діяльність фондоутворювача не тільки 

організує масив документів, але й визначає його видовий склад і змістовне 

наповнення, внутрішньо фондове групування, окреслює структуру фонду. 

Принцип походження слугує науковою основою фондової організації 

документів юридичних осіб, їх класифікації, внутріфондової систематизації
278

. 

Схема систематизації архівного фонду юридичної особи та групування 

справ у ньому здійснюється переважно за такими ознаками: хронологічна (за 

періодами або датами створення документів), структурна, функціональна, 

галузева, тематична, предметно-питальна (з урахуванням функцій або галузей 

діяльності, тем чи питань, відображених у документах), номінальна (за видами і 

різновидами документів), авторська (за назвами або прізвищами авторів), 

географічна (за географічними назвами, з якими пов'язано зміст документів), 
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кореспондентська (за назвами або прізвищами одержувачів документів)
279

. До 

цієї категорії матеріалів відносять офіційні державні документи українських 

урядових інституцій, дипломатичні документи, які створювались українськими 

місіями або представництвами офіційних українських установ та організацій, 

документація різноманітних організацій, товариств і союзів (громадських, 

релігійних, мистецьких, студентських, жіночих тощо)
280

. 

Серед архівних матеріалів офіційного походження, які були передані в 

Україну в досліджуваний період, найбільшої уваги заслуговують: архів 

Державного центру УНР в екзилі, архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР 

у Берні (Швейцарія), колекція документів УПА й українського збройного 

підпілля, Братства колишніх вояків І-ої Української дивізії УНА, матеріали з 

Національного архіву Швеції, що стосуються зв’язків України і Швеції у XVII–

XVIII ст., протоколи Конгресу США та документи до протоколів, в яких 

розглядалися українські питання, архів Товариства «Просвіта» (1868–1923), 

частина архіву Українського вільного університету, архів Об’єднання українців 

Закерзоння, документи Українського православного братства ім. митрополита 

В. Липківського, Об’єднання демократичної української молоді (ОДУМ), 

Українського національного об’єднання (УНО), Українського визвольного 

фонду (УВФ), Світового конгресу вільних українців (СКВУ), Світової 

організаційної ради Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій 

(СКР ІСНО), Центрального союзу українського студентства (ЦЕСУС), 

Організації українських націоналістів (ОУН), Світової федерації українських 

жіночих організацій (СФУЖО) та інші. Передані архівні документи надходили 

на зберігання від безпосередньо власників архівних зібрань та колекцій з 

Канади, США, Швейцарії, Німеччини, Польщі, Франції, Австрії тощо. 
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Головними осередками зберігання такого роду документів є ЦДАВО 

України, ЦДАЗУ, ЦДІАК України та ЦДІАЛ України, дещо менша кількість 

архівних документів надходила до ЦДАГО України, Інституту рукопису НБУВ, 

Інституту історії України НАН України, а також до обласних архівів. 

Одним із найбільших за кількістю та обсягом, а також високим ступенем 

репрезентативності й достовірності документів є архів Державного центру УНР 

в екзилі, який надійшов з Канади у березні 1996 р. за сприяння МЗС Канади, 

Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні К. Вестдала, 

працівників українського посольства в Канаді Р. Ващука та І. Царькової, 

Національного архівіста Канади Ж.–П. Валло. Ці документи поповнили НАФ 

України, значно збагативши джерельну базу вивчення життя та діяльності 

української політичної еміграції у повоєнний період
 281

. 

Основний масив документів про діяльність Уряду УНР в екзилі надійшов 

на зберігання до ЦДАВО України у 2000 та 2003 рр. У 2000 р. згідно акту 

передачі культурних цінностей від 15 лютого 2000 р. № 1 голова НК при 

Кабінеті міністрів України О. Федорук передав до ЦДАВО України на постійне 

зберігання архівні матеріали Уряду УНР в екзилі за 1984–1992 рр. на постійне 

зберігання від Івана Самійленка – голови Уряду УНР в екзилі у 1989–1992 рр. У 

2003 р. згідно акту прийняття – передачі документів на державне зберігання 

Уряд УНР в екзилі здав на державне зберігання до ЦДАВО України документи 

за 1920–1992 рр. До фонду 5235 «Уряд УНР в екзилі» було прийнято 2198 

справ (одиниць зберігання). Документи були передані до ЦДАВО України, в 

якості дарунку останнім Президентом УНР в екзилі Миколою Плав’юком
282

. У 

березні 2004 р. у ЦДАВО України відбулася презентація фонду 5235 «Уряд 
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УНР в екзилі», в якій взяли участь останній Президент УНР в екзилі Микола 

Плав’юк, а також представники Всеукраїнського громадського комітету по 

відзначенню 125-річчя від дня народження Голови Директорії УНР С. Петлюри, 

Держакомархіву України та ЦДАВО України
283

. 

Представлені у фонді документи охоплюють період існування ДЦ УНР в 

екзилі – мюнхенського та філадельфійського періоду за 1946–1992 рр. Проте 

окремі документи виходять за зазначені хронологічні рамки та торкаються 

подій з 1920 по 1946 рр. Слід зазначити, що систематизація документів за 

десятьма розділами була здійснена фондутворювачем і представлена, 

матеріалами, зібраними відділенням УНР в Мюнхені (Німеччина), Філадельфії 

(США), Канаді, а також Головою Союзу Українських ветеранів 

В. Філоновичем, Президентом УНР в екзилі С. Витвицьким та окремими 

політичними діячами
284

. 

За видовою ознакою у фонді найширше представлені: декрети 

президента УНР; постанови, протоколи засідань та звіти Української 

Національної Ради; листування виконавчого органу УНР з Президентом; 

проекти законів; газетні вирізки тощо. Тематично вони дають можливість 

дослідити широке коло питань, пов’язаних з міжнародною діяльністю ДЦ 

УНР, затвердженням державної символіки, становищем Української 

автокефальної православної церкви. Окреме місце посідає листування з 

представниками української еміграції у різних країнах, документи про 

фінансову діяльність уряду в екзилі та ін. Матеріали фонду стали суттєвим 

доповненням до т. зв. «празьких фондів» ЦДАВО України, що висвітлюють 

життя й діяльність української еміграції у міжвоєнний період і були 
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переміщені з європейських теренів до УРСР по завершенню Другої світової 

війни. 

Значна за обсягом кількість джерел з історії міжнародної діяльності 

екзильного центру УНР зберігається у ЦДАЗУ. З документів ДЦ УНР, що 

надійшли до архіву в листопаді 2010 р. та лютому 2012 р., був сформований 

фонд 35 під назвою «Державний центр Української Народної Республіки в 

екзилі», який складається з двох описів та 89 справ і охоплює період 1952–

2006 рр. 

Архівний фонд містить установчі та управлінські документи ДЦ УНР в 

екзилі (протоколи першої сесії Ради УНР, правильник УНР, списки учасників, 

плани роботи, звіти про діяльність уряду УНР, резолюції, протоколи, фінансову 

документацію тощо); листування президентів УНР в екзилі, документи 

культурно-освітньої та наукової діяльності центру (доповіді, реферати, вирізки 

з періодики та ін. для конференцій, нарад виступів на публічних заходах 

Президента, голови уряду та інших посадових осіб ДЦ УНР в екзилі, документи 

про діяльність Українського інформаційного бюро, матеріали про підготовку 

«Енциклопедії Українознавства» та інших наукових проектів), а також 

документи, що висвітлюють організаційну діяльність Австралійської 

репрезентації ДЦ УНР та її відносини з іншими організаціями (зміни і додатки 

до статуту товариства сприяння Ради УНР та Крайової управи в Австралії, 

листування голови Австралійської репрезентації С. Книша)
285

. Унікальність 

документів полягає в тому, що у фонді знаходиться велика кількість автографів 

відомих діячів української діаспори, зокрема усіх президентів УНР в екзилі 

1948–1992 рр., усіх делегатів першої сесії Ради УНР, військових і політичних 

діячів – полковника А. Мельника, генерал-полковника М. Омеляновича-

Павленка, міністрів УНР у 1920-х рр. – В. Приходька, І. Мазепи та багатьох 

                                                 
285

 Архівні фонди ЦДАЗУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tsdazu.gov.ua/ua/founds/archive.html. – Назва з екрану. 
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інших
286

. Окрім того, в ЦДАЗУ зберігається грамота про складання 

повноважень і припинення діяльності ДЦ УНР в екзилі у зв’язку із здобуттям 

Україною незалежності, а також фотодокументи, які засвідчують передачу 

повноважень Президентом УНР в екзилі М. Плав’юком Президенту України 

Л. Кравчуку 22 серпня 1992 р. (див.: рис. Е. 1., рис. Е. 2.). 

Окремої уваги заслуговує подія, яка мала місце 17 березня 1999 р. у 

Федеральному архіві Швейцарії, а саме передача Україні архіву Надзвичайної 

дипломатичної місії УНР у Берні за 1918–1926 рр. Українська дипломатична 

місія розпочала свою роботу в серпні 1918 р., при гетьмані П. Скоропадському, 

а з кінця листопада вже представляла інтереси уряду Директорії УНР і 

розміщувалася у Берні. Очолювали місію відомий громадсько-політичний діяч, 

один з організаторів медично-санітарної служби УНР та Українського 

Червоного Хреста Є. Лукасевич, а згодом професійний дипломат, барон 

М. Василько. Документи місії збереглись завдяки генеральному консулу Зенону 

Курбасу, який у 1921 р. передав їх на зберігання юристу Ернету фон Бергену і 

тільки 1969 р. документи надійшли до Федерального архіву Швейцарії
287

. Нині 

архів місії зберігається у ЦДАВО України у фонді 4211 і нараховує 71 справу. 

Документи зазначеного фонду становлять важливе джерело для 

дослідження історії України доби визвольних змагань, адже архів місії 

насичений передусім документами, які стосуються діяльності УНР, зокрема у 

фонді зберігається копія закону УНР про Державну Народну Раду та її склад, а 

також накази Директорії УНР з кадрової політики
288

. Окрім цього, в архіві 

наявні матеріали інформаційно-аналітичного змісту щодо політики уряду УНР 

                                                 
286

 Гарнагіна С. До питання формування джерельної бази дослідження історії 

міжнародної діяльності екзильного центру УНР (1948–1992 рр.) / С. Гарнагіна // 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012.– № 21 (256). – С. 86. 

287
 Лозицький В. Архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918-

1926 рр. передано в Україну / В. Лозицький // Архіви України. – 2000. – № 1–

3. – С. 74–80. 

288
 ЦДАВО України, ф. 4211, оп. 1, спр. 22, арк. 1–70. 
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по відношенню до Польщі, Румунії, до проблеми державної приналежності 

Східної Галичини, а також інформаційні довідки щодо стратегічного та 

політичного становища на території УНР у 1919 р.
289

 та 1920 р.
290

. Невід’ємну 

частину фонду складають матеріали, які відображають становища УНР на 

міжнародній арені
291

, а також документи (інформації) підготовлені МЗС УНР 

про політичну обстановку в країнах Європи
292

 та світі в цілому
293

, а також 

окремо в Угорській державі
294

, Латвії
295

, Литві
296

, Італії та Росії
297

, Німеччині та 

Чехословаччині
298

. Зосереджене у фонді листування діячів місії з МЗС УНР дає 

можливість простежити вироблення напрямів міжнародної політики України
299

, 

зокрема матеріали про відстоювання інтересів України в Лізі Націй, тут наявні 

копії ноти уряду УНР до держав світу про визнання незалежності України 

Ризьким мирним договором
300

. Окрім цього архівний фонд містить документи 
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 ЦДАВО України, ф. 4211, оп. 1, спр. 13, арк. 1–273. 

290
 Там само, спр. 45, арк. 1–342. 

291
 Там само, спр. 5, арк. 1–69. 

292
 Там само, спр. 6, арк. 1–67; спр. 16, арк. 1–187; спр. 30, арк. 1–120; спр. 34, 

арк. 1–130. 

293
 Там само, спр. 24, арк. 1–31. 

294
 Там само, спр. 8, арк. 1–207. 

295
 Там само, спр. 27, арк. 1–70; спр. 65, арк. 1– 209, спр. 66, арк. 1–124. 

296
 Там само, спр. 64, арк. 1–136. 

297
 Там само, спр. 35, арк. 1–181. 

298
 Там само, спр. 38, арк. 1–112. 

299
 Там само, спр. 15, арк. 1–132. 

300
 Там само, спр. 48, арк. 1–34. 
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про діяльність країн Антанти проти більшовиків та їх наміри відносно УНР
301

, 

про роботу делегації УНР на Паризькій мирній конференції
302

. 

В архіві відклалися оригінальні документи МЗС УНР (інформації, 

обіжники, листування, штатний розпис, фінансова документація), які 

проливають світло не тільки на діяльність Дипломатичної місії у Берні
303

, але й 

про роботу інших дипломатичних представництв УНР за кордоном, зокрема в 

Туреччині, Німеччині, Лондоні, Парижі
304

 тощо. 

До складу архівного фонду входять документи, які характеризують 

безпосередню роботу дипломатичної місії у Берні з видачі паспортів (книга 

обліку паспортів)
305

, що проливає світло на долю українських громадян, які 

опинилися в еміграції і завдяки зусиллям працівників місії знаходили притулок 

у країнах Європи та Америки
306

. 

Таким чином, НАФ поповнився цінними документами, які відображають 

історію української дипломатії за часів існування УНР, дають змогу 

простежити основні напрями роботи представництв УНР за кордоном, у тому 

числі з підготовки аналітично-інформаційних матеріалів про стан міжнародної 

політики та місце УНР на міжнародній арені, а також внутрішньої роботи МЗС 

УНР та дипломатичних місій. 

Історію формування, розвиток та діяльність української діаспори за 

кордоном можна прослідкувати за архівними документами різноманітних 
                                                 
301

 Там само, спр. 8 , арк. 1– 207. 

302
 Там само, спр. 14, арк. 1–133. 

303
 Там само, спр. 25, арк. 1–20; спр. 29, арк. 1–67; спр. 36, арк. 1–181; спр. 47, 

арк. 1–21; спр. 49– 55. 

304
 Там само, спр. 18, арк. 1–34; спр. 27, арк. 1–70; спр. 31, арк. 1–37; спр. 33, 

арк. 1–33; спр. 41, арк. 1–188. 

305
 Там само, спр. 17, арк. 1–126. 
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 Лозицький В. Архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918–

1926 рр. передано в Україну / В. Лозицький // Архіви України. – 2000. – № 1–

3. – С. 74–80.  
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організацій, товариств, союзів, які висвітлюють важливі сфери життя 

закордонних українців. Найбільша кількість документів такого характеру 

зберігається в ЦДАЗУ. 

Однією із найважливіших українських інституцій за кордоном є 

Світовий конгрес вільних українців (СКВУ), який було засновано як 

об’єднання українських громадських організацій та міжнародний 

представницький орган усіх українців у західному світі у листопаді 1967 р. у 

Нью-Йорку. Серед головних завдань СКВУ, які були сформульовані у його 

статуті, слід виділити надання допомоги українському народові в його 

змаганнях і державну незалежність, збереження української національної 

ідентичності та плекання української мови, культури, традицій та ін.
307

. 

Починаючи з 1991 р., одними з головних цілей СКВУ стали сприяння 

розвиткові демократичних установ в Україні та допомога українським 

громадянам у різних країнах, які були в складі колишнього Радянського Союзу, 

а у 1993 р. СКВУ був перейменований на Світовий конгрес українців
308

. 

Документи СКВУ надійшли на зберігання до ЦДАЗУ в листопаді 2010 р. 

та в лютому 2012 р. у вигляді компактного розсипу в неупорядкованому стані. 

Більша частина документів – ксерокопії, ідентичність з оригіналами яких 

підтверджена рукописними правками, підписами, штампами про час 

надходження документів тощо, хронологічні рамки яких охоплюють 1948–

1994 рр. Частина документів, що надійшла до архіву, була систематизована 

фондоутворювачем. Характерною особливістю фонду є його багатомовність, 

оскільки до його складу входять документи англійською, українською, 

російською, польською, французькою мовами
309

. 
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 ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 6, арк. 159. 
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 Архівна україніка в Канаді: довідник / [упоряд.: І. Матяш, Р. Романовський 

та ін.]. – К., 2010. – С. 60–61. 
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 Берковський В. Поповнення Національного архівного фонду документами 

архівної україніки (2010–2011 рр.) / В. Берковський // Архіви України. – 2011. – 
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В архівному фонді 36 налічується 77 справ, представлених  документами 

з основної діяльності СКВУ: статути, маніфести, звернення, проекти сесій, 

резолюції, відозви, листи, списки делегатів, протоколи та комюніке, газетні 

вирізки та збірники матеріалів, прес-релізи, проаналізувавши які можна 

відтворити цілісну картину процесу організації, проведення та прийнятих 

рішень І–V Світових конгресів вільних українців впродовж 1948–1989 рр.
310

. 

Важливу інформацію містять доповіді, списки керівних органів, протоколи, 

листування, які висвітлюють роботу секретаріату СКВУ
311

 та діяльність його 

президії
312

. 

Велика група документів репрезентує діяльність різноманітних 

громадсько-політичних, культурних, молодіжних організацій та професійних 

об’єднань, що входили до складу СКВУ чи мали з ним спільні завдання. Слід 

зазначити, що у складі документів наявні різноманітні матеріали, що 

дозволяють простежити організацію та проведення численних громадсько-

політичних акцій, які проходили в різних країнах українського поселення, 

зокрема: із вшанування жертв Голодомору, у справі оборони Києво-Печерської 

лаври, «Травень – місяць СКВУ», «Українська родина», «Рік української 

дитини», «Деколонізація СРСР», «Лінгвіцид», до 1000-літнього ювілею 

Хрещення Русі-України та ін.
313

. 

Окремої уваги заслуговують документи (автографи та копії), що 

стосуються роботи одного з очільників СКВУ – М. Плав’юка (листи, звіти, 

статті біографічні матеріали, вирізки з газет)
314

. Робота Нью-Йоркського бюро 

СКВУ представлена місячними звітами, листами, прес-релізами, анкетами, 
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 ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 1–12. 

311
 Там само, спр. 13–18. 
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 Там само, спр. 19–21. 
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вирізками з газет
315

, а співпрацю СКВУ з українськими церквами (конфесіями): 

православною, католицькою, євангелічною відображено у листах, запрошеннях, 

бюлетенях, зверненнях, повідомленнях, вирізках з газет, статтях, що увійшли 

до складу фонду
316

. Широким спектром документів – правильниками, планами 

роботи, звітами, листуванням, закликами, бюлетенями, різноманітними 

списками, вирізками з газет та журналів, показано роботу Статутової комісії, 

Світової ради суспільної служби, Світової координаційної виховно-освітньої 

ради, Ради для справ культури, Комісії прав людини, що активно діяли при 

СКВУ
317

. 

Найбільший об’єм документів присвячений висвітленню методів та 

різноманітним формам роботи, здобуткам Комісії прав людини (плани роботи, 

звіти, листування Комісії прав людини, документи про діяльність Української 

громадської групи сприяння виконанню Хельсінських угод, Української 

Хельсінської спілки
318

) (див.: рис. Е. 3.). Значна кількість документів дає 

матеріал для вивчення діяльності відомих політичних в’язнів, борців за права 

людини – В. Мороза, П. Григоренка, В. Романюка, Ю. Шухевича, Л. Лук’яненка, 

С. та Н. Караванських, Н. та І. Світличних, О. Тихого та ін.
319

 (див.: рис. Е. 4.), а 

також містить інформацію про захист прав людини, дисидентів, церкви в 

СРСР
320

. 

Значна кількість матеріалів фонду присвячена фінансово-господарській 

діяльності СКВУ (фінансові звіти, звіти про грошові надходження, списки 

організацій, платників членських внесків, повідомлення про пожертви, 
                                                 
315

 ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 33, арк. 1–116. 

316
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317
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319
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листування з фінансових питань)
321

, а також інформаційній та видавничій 

діяльності, що представлена брошурами, буклетами, журналами, які видавались 

СКВУ чи іншими організаціями
322

. Важливу інформацію містять друковані 

матеріали, що були в колі зацікавлень СКВУ та використовувались у їх роботі 

(матеріали дебатів, спеціальні репортажі Конгресу США, Сенату Канади, 

резолюції та бюлетені Північно-Атлантичної Асамблеї, меморандуми ООН, 

огляди, звіти, тексти передач Радіо Свобода та Радіо Свобода Європа, бюлетені, 

дайджести, інформативні повідомлення, присвячені перебудові в СРСР)
323

. 

Джерелознавча цінність зазначених документів полягає в тому, що дозволяє 

прослідкувати як внутрішню діяльність СКВУ, так і його роботу в якості 

представника та захисника інтересів та прав українців-діаспорян у світі, 

координатора між українськими організаціями, які популяризують Україну, її 

мову, звичаї, науку та культуру, а також визначити його ефективність протягом 

усіх років діяльності. 

Таким чином, документи офіційного походження з колекцій архівної 

україніки нині широко представлені в державних архівних установах України, 

серед яких найбільш цінними зібраннями володіють ЦДАВО України та 

ЦДАЗУ. Водночас слід наголосити на тому, що частина переданих в Україну 

архівних колекцій офіційного походження була розпорошена серед інших 

українських архівів, а значна їх кількість продовжує зберігатися за кордоном, 

що створює несприятливі умови для цілісного вивчення громадсько-політичної 

та культурної діяльності української еміграції. 

Найбільшими за кількістю та обсягом зібраннями архівної україніки, що 

надійшли на зберігання до державних архівів України, були документи, які 

                                                 
321

 ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 61–63. 

322
 Там само, спр. 64–65. 

323
 Алейнікова Д. Класифікація джерел з історії діяльності Світового Конгресу 

Вільних Українців / Д. Алейнікова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 

2014.– № 7 (290). – С. 90–96. 
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віддзеркалюють життя та діяльність відомих діячів мистецтва, культури та 

науки, на основі яких були сформовані архівні фонди особового походження. 

Головними власниками особових архівів, а згодом фондоутворювачами були 

відомі українські митці, науковці, історики, мовознавці, письменники та поети, 

композитори, хореографи, художники, кінорежисери, громадсько-політичні 

діячі тощо. Переважна більшість з них – це українці, які опинилися за кордоном 

в результаті еміграційних процесів, які мали місце в кінці ХІХ – упродовж 

ХХ ст. 

Особові колекції та зібрання передавались до архівних установ України 

особисто фондоутворювачами, або ж їх родичами на постійне зберігання з 

переданням права власності на них, після чого вони надходили у державну 

власність країни. Безпосередня передача документів відбувалась у спосіб 

особистої доставки архівних колекцій їх власниками або уповноваженими МЗС 

України, НК (з 2000 р. – ДСК), а також шляхом поштового відправлення 

вантажів. 

Передані документи найчастіше надходили неупорядковані – у стані 

розсипу, а за видами носіїв інформації були представлені документами на 

паперовій основі, цифровими (компакт-диски, дискети, карти пам’яті) та 

аналоговими (магнітофонні та бобінні касети) носіями інформації. 

Найбільшими осередками зберігання переданих в Україну фондів 

особового походження є ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, Відділ рукописних 

фондів і текстології Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України та 

Науковий архів Наукової бібліотеки НаУКМА. 

Серед них найбільшими за обсягом є архів поетеси Віри Вовк, графіка 

Миколи Бутовича та кінорежисера і драматурга Олександра Довженка у 

ЦДАМЛМ України, бібліографа та громадського діяча в еміграції Петра 

Зленка, поетеси та письменниці Ганни Черінь та історика, публіциста та 

громадського діяча Ілька Борщака у ЦДАЗУ, архівні фонди поета Олега 

Ольжича, прозаїка, поета і критика Василя Барки, письменника Уласа Самчука 

у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту літератури імені 



154 

 

1
5
4
 

Т.Г. Шевченка НАН України, особові архіви істориків Омеляна Пріцака та 

Джеймса Мейса, поетеси Віри Вовк у Науковому архіві Наукової бібліотеки 

НаУКМА. 

Переходячи до аналізу згаданих вище джерельних комплексів, зазначимо, 

що документи особового походження виникають за ініціативи та задумом 

фізичної особи, тому процес їх утворення, види і форми документів, а також 

носій та спосіб фіксації інформації для цих документів не регламентуються 

сталими та обов’язковими нормами. Саме тому, документи особового 

походження характеризуються різноманітністю, непослідовністю та 

довільністю викладу інформації
324

. 

Специфіку систематизації документів у фондах особового походження 

можна прослідкувати на прикладі аналізу складу архівних фондів українського 

графіка Миколи Бутовича та історика Омеляна Пріцака. 

Одним із яскравих прикладів колекцій архівної україніки особового 

походження є передане в Україну зібрання видатного українського художника-

графіка М. Бутовича (1895–1961). Оскільки до складу його зібрання входили не 

тільки документи, але й мистецькі твори, тому вони надходили як до архівних, 

так і до музейних інституцій. ДСК у серпні 2001 р. передала на постійне 

зберігання до ЦДАВО України 384 аркуші архівних матеріалів М. Бутовича із 

Швейцарії, а в серпні 2002 р. архів поповнився ще 59 документами митця, які 

надійшли із США
325

. Того ж року до ЦДАМЛМ України із США надійшла 

архівна спадщина М. Бутовича (у складі 345 документів, 1 музейного експоната 

та 1 примірника друкованого видання)
326

, а митецька спадщина художника 
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 Робота з документами особового походження: методичний посібник / [уклад. 

Л. Драгомирова та ін.]. – К., 2009. – С. 8. 

325
 ЦДАВО України, справа фонду 4021 (Бутович Микола Григорович (1895-

1961) – художник-графік, член Об’єднання митців-українців Америки), 1924 р., 

арк. 15, 17. 
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 ЦДАВО України ф. 5304, оп. 1, спр. 12, арк. 45–48. 
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(84 од.) надійшла на зберігання до Національного музею у Львові
327

. У січні 

наступного року 10 одиниць документальних матеріалів М. Бутовича було 

передано до Музею книги та друкарства України (запрошення, листівки, 

ілюстрації до «Енеїди» І. Котляревського), 30 мистецьких творів митця 

поповнили фонди Національного художнього музею України, 10 художніх 

творів надійшли на зберігання до ЦДАМЛМ України, а в червні Полтавський 

краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
 

отримав на зберігання 

23 малюнки до «Енеїди» І. Котляревського
328

, а ЦДАВО України – 567 архівних 

документів графіка
329

. 

Документи М. Бутовича, які зберігаються в ЦДАМЛМ України, пройшли 

науково-технічне опрацювання, внаслідок чого було утворено архівний фонд 

1366 та укладено опис № 1 на 70 одиниць зберігання (279 документів), який 

охоплює період 1922–1998 рр.
330

. Упорядкування документів у межах фонду 

здійснювалось за методичними рекомендаціями розробленими УНДІАСД, які 

передбачали розподіл документів на структурні підрозділи (творчі, біографічні 

та образотворчі матеріали, листування, матеріали зібрані фондоутворювачем 

тощо), які, в свою чергу, визначались сферою діяльності фондоутворювача. 

Характерною особливістю для архівних фондів особового походження діячів 

літератури та мистецтва є наявність документів творчого характеру
331

. 

У фонді зберігаються документи, які містять інформацію щодо біографії 

М. Бутовича та його мистецької діяльності. Більша частина матеріалів 
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присвячена творчості художника і представлена його художніми роботами – 

пейзажами «Руська Мокра»
332

, «Водяник»
333

, «Сільський пейзаж»
334

, «Ліс і 

гори»
335

, екслібрисами
336

, книжковою графікою, а саме ілюстраціями до творів 

М. Гоголя «Вій», Г. Діброва «Кладка видінь», С. Лебединського «Брат твій 

Каїн», Н. Щербини «Проліски»
337

, начерками ілюстрацій до власної книги 

«Епіграми Бутумбаса»
338

, книжковими та журнальними заставками, емблемами 

та ін.
339

. Ці архівні матеріали можуть бути використані у мистецтвознавчих 

дослідженнях для детального вивчення мистецької спадщини М. Бутовича та 

специфіки його художнього стилю. 

Окрім мистецького хисту, М. Бутович був майстром епіграм, які 

адресовані друзям та знайомим художника, оригінали яких відклались у 5-ти 

справах його особового фонду, зокрема всім відома збірка «Наш Парнас»
340

. За 

ними можна окреслити коло друзів та знайомих художника, до якого входили 

В. Барка
341

, Ю. Клен, Є. Маланюк
342

, О. Олесь
343

, О. Ольжич
344

, Т. Осьмачка
345

, 
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У. Самчук, В. Січинський
346

 та ін., а також простежити його ставлення до них 

самих та їхньої творчості у такій сатиричній формі. 

Окремо слід виділити записи щоденникового характеру, рукописи 

спогадів М. Бутовича, зокрема автограф «Зі споминів сірожупанника»
347

 та 

спогади Й. Мандзенка «Сіра дивізія», «Табір полонених українських стрільців в 

Йозефштадті – Австро-Угорщина»
348

, які є джерелом цінної інформації 

стосовно його участі у національно-визвольних змаганнях 1917–1921 рр. у 

якості ад’ютанта штабу 1-ї української козацької дивізії Армії УНР (так званої – 

«Сірої дивізії»), перебування у таборах військовополонених у Йозефштадті та 

Візельбурзі (Австрія), діяльності у Союзі визволення України (див.: рис. Е. 5., 

рис. Е. 6.). Невід’ємною частиною фонду є листування художника з 

М. Гайворонським, В. Січинським, Е. Козаком, О. Лятуринською, Ю. Фіалою та 

ін., а також фотографії М. Бутовича в колі сім’ї та учнів малярської школи. 

Документи М. Бутовича, які перебувають на зберіганні в ЦДАМЛМ 

України, можна вважати цілком репрезентативними, оскільки вони проливають 

світло на особисте та професійне життя митця, натомість у фонді 4021 

«Бутович Микола Григорович – художник-графік, член Об’єднання митців-

українців Америки» ЦДАВО України зберігаються 18 одиниць зберігання 

переважно творчого характеру, а саме: малюнки до книжки «Ukrainische 

geister» («Українські примари»), журналів «Нова Хата» і «Світ дитини», 

ілюстровані поштові листівки
349

, малюнки краєвидів Закарпаття, малюнки 

українських монет
350

 (див.: рис Е. 7., Е. 8.), ескізи малюнків (див.: рис. Е. 9.), а 
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також чернетки (рукописи) праць «Проба пера», «Не ріжмо хліб мотузом»
351

. 

Таким чином, проаналізувавши документи ф. 4021, які складаються із художніх 

робіт митця, можна простежити певні його захоплення та встановити факти 

біографії. Так, серія малюнків краєвидів Закарпаття та ілюстрацій до книги 

«Українські примари» були створені внаслідок його відрядження до 

Карпатської України під час його навчання у Німеччині
352

. 

Однак, значний обсяг архівних матеріалів та мистецьких творів 

М. Бутовича продовжує зберігатися за кордоном, зокрема в архіві Бібліотеки 

НТШ у Нью-Йорку (Archives at the Library of the Shevchenko Scientific Society in 

New York) (1 тека, в якій розміщено 8 графічних рисунків та 2 світлини)
353

, 

Бібліотеці Гарвардського університету (Harvard University Library) 

(ілюстрації)
354

, Архіві-музеї ім. Д. Антоновича УВАН у США (ф. 97)
355

. 

Така розпорошеність творчої спадщини М. Бутовича серед репозитаріїв 

різних країн унеможливлює легкий та швидкий доступ до архіву художника, а 

також ускладнює процес його комплексного вивчення та аналізу, тому, на нашу 

думку, державним органам влади слід збільшити інтенсивність міжнародного 

співробітництва з закордонними архівними та бібліотечними установами з 

питання повернення в Україну документального та мистецького доробку митця, 

якщо не фізичного, оскільки це пов’язано із великими фінансовими витратами, 
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collections.html. – Назва з екрану. 

355
 Фонди архіву-музею ім. Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук у 

США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uvan.org/archives/. – Назва 

з екрану. 

http://www.shevchenko.org/archives/archivesp1.htm
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то хоча б запровадити програму інтелектуального доступу до матеріалів 

архівів, через використання електронних баз даних та мережі Інтернет. 

На відміну від людей творчих професій, архівні фонди науковців 

формуються за іншими пріоритетними ознаками. У фондах науковців на перше 

місце виносять рукописи наукових праць, дослідницьких тем і підготовчі 

документи до них. Потім розміщують документи про педагогічну та інші види 

діяльності (за наявності), а далі – літературні рукописи, творчі документи учнів 

тощо. У фондах діячів науки і техніки окремі групи документів зі структурної 

одиниці фонду «Творчі документи» зазвичай включають до розділу 

«Біографічні документи» (про присвоєння вчених ступенів, вчених і почесних 

звань, нагородження, святкування ювілеїв і вшанування пам’яті) та до розділу 

«Документи про фондоутворювача». Якщо фондоутворювач відомий і як 

політичний (державний, громадський діяч), і як меценат (підприємець, 

фінансист або землевласник), як педагог тощо, то на перше місце схеми 

систематизації виносять документи груп «Творчі документи» або «Документи 

службової, громадської, політичної діяльності»
356

. 

Прикладом такої класифікаційної систематизації архівних документів у 

складі фонду є особовий архівний фонд О. Пріцака, який зберігається в 

Науковому архіві Наукової бібліотеки НаУКМА. Документальну спадщину 

Омеляна Пріцака (1919–2006) – визначного українсько-американського 

історика, мовознавця, філолога-орієнталіста, організатора української науки у 

світі, засновника і директора Українського наукового інституту Гарвардського 

університету, співзасновника Міжнародної асоціації україністів та редактора 

багатьох наукових часописів, подарувала його дружина Л. Пріцак після смерті 

вченого у 2006 р. громадській організації «Києво-Могилянська Фундація 

Америки» (Бостон, США), яка, в свою чергу, в особі її президента 

І. Вислоцького 11 жовтня 2006 р. передала її Національному університету 

                                                 
356

 Робота з документами особового походження. … – С. 80. 
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«Києво-Могилянська академія»
357

, за умови належних умов зберігання, 

здійснення наукового описування колекції та вільного доступу для 

користування архівом. 

Науковим опрацюванням архіву О. Пріцака впродовж 2010–2012 рр. 

займались наукові співробітники Науково-дослідного Центру орієнталістики 

імені Омеляна Пріцака у складі НаУКМА (директор – І. Срібняк, керівник 

робочої групи – Т. Сидорчук). Неодноразове переміщення документів колекції 

стали причиною змішування документів та складності їх комплектування та 

описування. Оскільки в ході роботи Т. Сидорчук було встановлено, що архівні 

документи частково були систематизовані особисто О. Пріцаком за тематичним 

та хронологічним принципом, тому було вирішено взяти його за основу, 

дотримуючись визначених архівних правил описування документів особового 

походження. У процесі описування було виокремлено та сформовано три описи 

справ, які складають 7940 справи, 33 213 документи на 30 2264 аркушах, а 

хронологічні межі архіву охоплюють великий відрізок часу – від VI–VIII ст. до 

2010 р., однак більшість документів архіву датується XX ст.
358

. У 2014 р. було 

здійснено наукове опрацювання документів на плівкових носіях (мікрофільмів, 

мікрофіш та слайдів), а саме друкованих праць та видань, рукописів і створено 

четвертий опис справ. 

Характерною особливістю особового архіву О. Пріцака є його цілісність, 

що свідчить про дотримання головного архівного принципу – неподільності 

фонду, тобто весь масив документів, утворений упродовж життя та діяльності 

вченого, зібраний та опрацьований, зберігається в одній установі та репрезентує 

низку науково-творчих матеріалів та особистих документів О. Пріцака, 
                                                 
357

 Сидорчук Т. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій 

універсальних вчених (на прикладі роботи з особистим архівом Омеляна 

Пріцака) / Т. Сидорчук // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 

2011.– Т. 19. – Кн. 1. – С. 100. 

358
 Архівна колекція О. Пріцака [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=459&L=qrpmzftqnjiishjl. – Назва з 

екрану. 
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зібраних ним матеріалів і колекцій, а також наукових і творчих матеріалів 

інших осіб
359

, які створені різними мовами, зокрема українською, німецькою, 

польською, англійською, французькою і російською тощо. Таким чином, 

документальна колекція відображає усі періоди життя вченого і основні етапи 

його наукової, дослідницької та викладацької діяльності. 

Найбільшу цінність для дослідників представляють матеріали першого 

опису, який містить наукові документи (дисертаційне дослідження, монографії, 

статті, розвідки, рецензії, доповіді, чернетки наукових праць тощо), матеріали 

особистого характеру (записні книжки, листування, свідоцтво про народження, 

персональні дані, паспорти, посвідчення, атестати, дипломи, візитні картки, 

генеалогічні розвідки про родину О. Пріцака, автобіографія, спогади), 

фінансові документи (декларації про доходи та видатки, договори, квитанції, 

чеки), матеріали наукової та викладацької діяльності (документи про створення 

наукової організації Uralo-Altaische Geselschaft (Урало-Алтайський Союз) та 

журналу «Uralo-Altaische Jahrbücher» («Урало-Алтайський щорічник»), 

документи викладацької діяльності у Вашингтонському (довідники, семінари) 

та Гарвардському університетах (тексти лекцій, виписки, програми навчальних 

курсів із історії країн Сходу та України, екзаменаційні білети, екзаменаційні 

роботи студентів, реферати та магістерські роботи студентів О. Пріцака, 

документи, які відображають створення Фонду кафедр українознавства)
360

. 

Окремої уваги заслуговують документи, які дають можливість дослідити 

одну з визначних подій у розвитку української науки – процес заснування 

Українського наукового інституту Гарвардського університету, а саме 

підготовчі матеріали і нотатки О. Пріцака, списки співробітників, звіти про 

роботу та фінансову діяльність інституту, документи із підготовки видавничих 

проектів, зокрема наукового журналу «Harvard Ukrainian Studies», видання 

                                                 
359

 Сидорчук Т. Архів Омеляна Йосиповича Пріцака / Т. Сидорчук // 

Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – С. 32. 

360
 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, спр. 1124–1260. 
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літописів та творів Г. Сковороди
361

, Д. Дорошенка
362

, М. Драгоманова
363

, 

Я. Пастернака
364

, І. Вишенського
365

, М. Костомарова
366

, М. Антоновича
367

, а 

також документи стосовно діяльності Літньої школи Українського наукового 

інституту
368

. 

Значний масив документів окреслюють участь та наукову діяльність 

О. Пріцака у закордонних наукових організаціях – Українському вільному 

університеті (ФРН), Науковому товаристві ім. Т. Шевченка (США, Франція), 

Українській вільній академії наук (США), Українському історичному 

товаристві (США), Міжнародній асоціації україністів
369

, а також в 

українських – Інституті сходознавства ім. А. Кримського, Інституті української 

археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка тощо
370

. Завдяки цим 

документам можна дослідити роль та вклад О. Пріцака у створення Інституту 

сходознавства ім. А. Кримського та кафедри історіософії КНУ імені Тараса 

Шевченка, безпосередню наукову діяльність цих академічних інституцій та 

історію науки в цілому. Окрім цього, О. Пріцак як вчений із світовим ім’ям був 

                                                 
361

 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, спр. 1339, арк. 1– 18 

362
 Там само, спр. 1341, арк. 1–196. 

363
 Там само, спр. 1342–1345. 

364
 Там само, спр. 1343, арк. 1–100. 

365
 Там само, спр. 1351, арк. 1–217. 

366
 Там само, спр. 1352, арк. 1–249. 

367
 Там само, спр. 1354, арк. 1–137. 

368
 Там само, спр. 1261–1308. 

369
 Там само, спр. 1400–1420. 

370
 Там само, спр. 1421– 1442.  
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засновником та брав участь у численних наукових конференціях, симпозіумах, 

конгресах, форумах тощо
371

. 

Аналізуючи склад документів фонду можна заглибитись у творчу 

лабораторію вченого, простежити формування його архівної колекції, збирання 

матеріалів про життя та діяльність П. Орлика в архівах Франції та Швеції
372

, 

документів про Д. Вишневецького та М. Грушевського
373

 тощо. Окрім цього, в 

архівній колекції вченого зберігаються документи з архівів українського 

історика, публіциста і літературознавця І. Борщака (рукописи, зошити, виписки, 

статті)
374

, визначного українського сходознавця, одного з організаторів УАН 

А. Кримського (автографи, наукові праці з правками, відгуки, листи, 

фотографії)
375

, німецького сходознавця, єгиптолога, історика релігії, наукового 

керівника докторської дисертації О. Пріцака Г.Г. Шедера (Hans Heinrich 

Schaeder) (рукописні та дурковані праці, доповіді, конспекти)
376

, арабіста, 

перекладача наукових та літературних Ф. Кренкова (Fritz Krenkow) (рукописи, 

статті, листи)
377

, що окреслюють переважно діяльність та наукові інтереси 

вчених, їх основні наукові праці. 

Значною за кількістю є група зображальних документів (фотографії, 

альбоми) О. Пріцака у колі родини, друзів, колег та науковців під час зустрічей 

та конференцій тощо та фотодокументи, зібрані О. Пріцаком для наукової 

роботи, а також образотворчих матеріалів (каталоги робіт І. Глазунова, естампи 

                                                 
371

 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, спр. 1489–1544. 

372
 Там само, спр. 1566–1568, 1571–1586. 

373
 Там само, спр. 1602, арк. 1–301; спр. 1606, арк. 1–93. 

374
 Там само, спр. 1610–1747. 

375
 Там само, спр. 1748–1795. 

376
 Там само, спр. 1796–1819. 

377
 Там само, спр. 1820–1824. 
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Л. Українки, гравюри Я. Гніздовського, листівки, репродукції картин)
378

. 

Цінною частиною архівного зібрання О. Пріцака є колекція поштових марок, 

яка сформована вченим із надісланих йому листів зі всього світу впродовж 50 

років. Колекція карт включає окремі друковані та копійні карти великого 

формату, тематичні комплекти карт, а також географічні, історичні, 

топографічні, туристичні, контурні, автомобільні карти латиною, російською, 

французькою, німецькою, англійською, польською, шведською, китайською та 

українською мовами
379

. 

Важливу частину архівної спадщини вченого становлять епістолярії – 

загалом понад 5000 листів, листівок, телеграм, записок, візитних карток з 

великою кількістю автографів видатних державно-політичних, громадських 

діячів, вчених і митців. Вони репрезентують широке коло кореспондентів 

ученого, дають можливість «заглибитись» у його внутрішній світ, дослідити 

наукові погляди та дізнатися про особисту позицію щодо багатьох питань. 

Кореспондентами О. Пріцака були понад 300 осіб та установ, зокрема вченими 

(М. Баскаков, Д. Дорошенко, С. Еттінгер, І. Крип’якевич, Б. Крупницький, 

О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, Р. Фінч, Дж. Флетчер, Д. Чижевський, 

Ю. Шевельов, І. Шевченко,), діячі культури (М. Бажан, І. Драч, 

Я. Гніздовський, Л. Гуцалюк, Д. Павличко, А. Солженіцин), політичні та 

державні діячі, зокрема гетьман П. Скоропадський, церковні ієрархи, зокрема, 

кардинал Владислав Рубін, патріарх Мстислав Скрипник, Любомир Гузар та 

ін.
380

. 

У складі архівної колекції О. Пріцака знаходяться документи, які 

представлені автографами, друкованими матеріалами, ксерокопіями та 

вирізками з наукових праць (статей, монографій) інших вчених, які були 

подаровані чи надіслані О. Пріцакові авторами або ж зібрані самим ученим для 

                                                 
378

 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, спр. 1907–1954; спр. 1959–1989. 

379
 Наукова бібліотека НаУКМА, ф.10, оп. 1, арк. 3–12. 

380
 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, спр. 652–1033. 
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наукової роботи. Цінність документів полягає у тому, що більшість з них мають 

дарчі написи, авторські та редакторські правки, нотатки О. Пріцака, а також 

супровідні документи
381

. Найбільш цінними матеріалами, включеним до 

другого опису є праці М. Андрусяка, М. Антоновича, Л. Білецького, І. Борщака, 

Р. Волчука, О. Домбровського, Є. Завалинського, О. Зілинського, Т. Коструби, 

І. Крачковського, Б. Крупницького, І. Лисяка-Рудницького, Ю. Марра, 

О. Оглоблина, Н. Полонської-Василенко, Ю. Шевельова та ін., а у третьому 

опису зібрані переважно праці зарубіжних учених у галузі всесвітньої історії, 

філології, сходознавства, зокрема тюркології, а також з історії України, 

археології, нумізматики (серед них: Л. Гумільов, С. Етінгер (S. Ettinger), 

А. Каппелєр (A. Kappeler), Ф. Клівс (F. Cleaves), В. Котвіч (W. Kotwicz), Р. Фінч 

(R. Finch), Дж. Флетчер (J. Fletcher), Б. Шпулер (B. Spuler) та ін.)
 382

. 

Архів О. Пріцака в НаУКМА відображає еволюцію світової і вітчизняної 

науки, в тому числі діяльність відомих університетів світу, міжнародних 

організацій, проведення міжнародних наукових конгресів і конференцій, 

створення і діяльність міжнародних наукових організацій, товариств і 

видавництв, а також зберігає унікальні документи з історії української науки за 

кордоном, в тому числі щодо створення і діяльності українських наукових 

установ – НТШ, УВАН, Українського вільного університету, Українського 

наукового інституту Гарвардського унiверситету, КІУС, ІУТ. На думку 

українського історика І. Срібняка, джерела особового архіву О. Пріцака мають 

величезну наукову цінність і становлять потужну документальну основу для 

розвитку сходознавчих студій в Україні. Разом з книжковою колекцією вченого 

та фондом періодики вони є надійною базою для наукових досліджень в галузі 

орієнталістики та формування нової генерації українських сходознавців
383

. 

                                                 
381

 Наукова бібліотека НаУКМА», ф. 10, оп. 1, арк. 5. 

382
 Там само, оп. 2, арк. 3–8. 

383
 Срібняк І. Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого 

до інтелектуального надбання нації / І. Срібняк // Студії з архівної справи та 

документознавства. – 2011. – Т. 19. – Кн. 1. – С. 47–50. 
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Отже, огляд типологізаційних схем архівної україніки засвідчив, що вони 

були запропоновані відомими зарубіжними (П.К. Ґрімстед) та українськими 

(Г. Боряк, І. Матяш) дослідниками, а згодом поглиблено вивчені та розширені 

робочою групою УНДІАСД, яка запропонувала синтетичну типологію 

документів архівної україніки, що об’єднала попередні схеми та здійснила 

новий поділ на джерельні комплекси, що відображено в концепції створення та 

функціонування Національного реєстру «Архівна україніка» (2008 р.), де 

виділено основні три групи: «автентична україніка» (група А, Б), «історична 

україніка» (до 1991 р.: групи В, Г, Д, Е), «модерна україніка» (після 1991 р., 

групи Б, В, Г, Д, Е). У складі цих груп розглядають наступні комплекси – 

А) документи, утворені в Україні й вивезені емігрантами; Б) документи, 

утворені в Україні й переміщені (у результаті централізації архівних фондів за 

радянського часу чи незаконним шляхом) за її межі; В) документи, утворені 

українцями в еміграції; Г) документи, утворені в країні локалізації української 

громади (українців), які містять інформацію про українців, український народ, 

Україну; Д) особові фонди неукраїнського походження, що містять відомості як 

про історичні події, що відбувались на території України, так і про українську 

спільноту в країні її локалізації; Е) документи, утворені в Україні зарубіжними 

державними і недержавними установами та організаціями, які містять 

інформацію про Україну та українців.  

Специфіка типології документів, переданих в Україну у 1991–2014 рр., 

полягає у тому, що вони надходили переважно у складі джерельних комплексів, 

які містять писемні (актові та діловодні документи, мемуари, епістолярії), 

зображальні (іконографічні, картографічні, фотодокументи), звукові 

(аудіовізуальні), речові (музейні предмети) джерела. Для оптимальнішого 

визначення джерельних комплексів архівної україніки запропоновано поділ 

документів архівної україніки за принципом походження та врахуванням історії 

фондоутворювача на документи колективного характеру, які виникли в 

результаті діяльності установ, організацій, громадських об’єднань (офіційного 

походження) та документи особового походження. На прикладі фондів «Уряд 
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УНР в екзилі» та «Українська надзвичайна дипломатична місія Української 

Народної Республiки у Швейцарiї, Берн» ЦДАВО України, «Державний центр 

Української Народної Республіки в екзилі» та «Світовий конгрес вільних 

українців (СКВУ)» ЦДАЗУ визначено особливості процесу формування, 

упорядкування та описування документальних фондів зі складом документів 

офіційного походження. 

Здійснений порівняльний аналіз процесу систематизації та складу 

документів особових фондів М. Бутовича (ЦДАВО України, ЦДАМЛМ 

України) та О. Пріцака (Наукова бібліотека НаУКМА) дав можливість виявити 

специфічні риси та видові особливості документів архівної україніки особового 

походження, які включають біографічні та творчі матеріали, офіційне та 

приватне листування, колекції артефактів, друкованих видань, тематичних 

вирізок та підбірок з періодичної преси, формування яких обумовлювалось 

професійною приналежністю, науковими зацікавленнями, художніми 

вподобаннями особистостей, а їх синтетичне вивчення є необхідною 

передумовою для цілісного відтворення індивідуального образу та наукової 

біографії діячів. 

 

3.3. Джерельно-інформаційний потенціал документальних колекцій 

та напрями їхнього використання 

 

Документи архівної україніки, які надійшли на зберігання до архівних на 

наукових установ України у період з 1991 по 2014 рр. складають окремі 

джерельні комплекси архівної спадщини зарубіжного українства, які містять у 

собі потужний інформаційний потенціал для нових досліджень. У професійних 

наукових колах спостерігається тенденція до збільшення зацікавленості 

дослідників історією української еміграції та діаспори, з чим і пов’язане 

зростання запитів на отримання доступу до зазначених документів та їх 

подальшого використання. 
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Доступ науковців та громадськості до колекцій архівної україніки 

обумовлений укладеними угодами про передачу документів, в яких згідно до 

висловлених фондоутворювачами побажань встановлюється рівень доступу до 

архівних матеріалів, що закріплено у Правилах роботи архівних установ 

України
384

. Більшість нових надходжень перебуває у відкритому доступі в 

архівних установах згідно Законів України «Про НАФ» та «Про доступ до 

публічної інформації»
385

. Спеціальні обмеження доступу можливі лише за 

вимогами чинного законодавства та умов власника, що передає документи до 

архіву. Фондоутворювачі можуть обумовлювати в договорі дарування 

особливості їх використання (обмеження у доступі до конфіденційної 

інформації, надання документів у користування лише з дозволу власника тощо). 

Правовий статус конфіденційної інформації визначається Законом 

України «Про інформацію». З урахуванням чинного законодавства термін 

обмеження користування документами особового походження не повинен 

перевищувати 75 років з моменту їх створення. Справи, в яких зберігаються 

такі документи, повинні містити спеціальні позначення. Якщо особливі умови 

доступу не зазначені у договорі, за яким документи були передані до архіву, ці 

документи використовуються на загальних підставах з дотриманням чинного 

законодавства України
386

. 

Використання дослідниками архівних документів перш за все залежить 

від інформованості наукової спільноти про нові надходження та ступеня 

науково-технічного опрацювання матеріалів. Завдання ініціативного 

                                                 
384

 Правила роботи архівних установ України / [упоряд.: Л. Кисельова, 

Ю. Прилепішева, Т. Прись, С. Сельченкова; за заг. ред. Н. Христової]. – К., 

2013. – С. 100. 

385
 Чиркова М. Доступ до архівної інформації як механізм формування 

суспільної свідомості / М. Чиркова // Архіви України. – 2011. – № 2–3 (273). – 

С. 38. 

386
 Використання інформації документів зарубіжної україніки: методичні 

рекомендації / [упоряд. А. Папакін]. – К., 2013. – С. 7. 
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інформування покладено на архівні установи, що сприяє формуванню попиту 

на документи зарубіжного українства шляхом задоволення потреб науковців у 

архівній інформації. 

Розглядаючи архівну україніку з точки зору історичного джерела, можна 

визначити її як носій історичної інформації, що виник у результаті 

еміграційного руху кінця ХІХ – ХХ ст., а також діяльності значної кількості 

діаспорних товариств, організацій та інституцій та її окремих представників. 

При вивченні повернених та переданих в Україну упродовж 

досліджуваного періоду документів архівної україніки для визначення їх 

наукової цінності та інформаційного потенціалу, новизни та репрезентативності 

було застосовано метод джерелознавчої критики, а саме принципи зовнішньої 

та внутрішньої критики історичного джерела, які полягають у характеристиці їх 

зовнішніх (встановленні автентичності тексту, проведенні його, визначенні 

ступеня можливості прочитання тексту та його тлумачення, наявності 

інтерполяцій) та внутрішніх особливостей (аналізі змісту тексту, застосуванні 

логічної та фактичної критики тексту, з’ясуванні вірогідності, повноти та 

ступеня достовірності інформації джерела) тощо. У результаті здійснення 

джерелознавчого аналізу комплексів документів архівної україніки, які 

надійшли на зберігання до архівних установ України у досліджуваний період, 

було встановлено, що вони у переважній більшості хронологічно охоплюють 

період кінця ХІХ – початку ХХІ ст. та репрезентують широке тематичне 

різноманіття, оскільки містять різні види джерельної інформації – політичної, 

соціокультурної, історичної, особистісної тощо. 

Окреслюючи джерельно-інформаційний потенціал документальних 

комплексів архівної україніки та можливі напрями його використання, слід 

проаналізувати форму і зміст архівних джерел для визначення наявної в них 

відкритої (очевидної), закритої (випущеної, замовчуваної) чи прихованої 

(закодованої) інформації, яка безпосередньо чи опосередковано стосується 

досліджуваної проблеми. Важливим завданням є також встановлення того 
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факту, чи є інформація цих джерел актуалізованою, тобто введеною до 

наукового обігу, чи потенційною, яка досі залишається неоприлюдненою. 

Слід відзначити, що одним з найбільших сегментів комплексу архівної 

україніки є офіційні документи, які є головним джерелом для вивчення 

політичної історії України ХХ ст., а саме періоду національно-визвольний 

змагань 1917–1921 рр., воєнного та повоєнного періодів історії, діяльності 

військових та націоналістичних організацій, історії дипломатії тощо. Даний 

джерельний сегмент представлений передусім документами Державного центру 

УНР в екзилі, Української повстанської армії та Організації українських 

націоналістів, Братства колишніх вояків І-ої української дивізії УНА, а також 

архівним зібранням родини Скоропадських. 

Серед названих джерельних груп значний рівень актуалізації інформації 

мають документи фонду 5235 ЦДАВО України (Державний центр УНР в 

екзилі)
387

, які виступають основою цілої низки наукових праць, монографій, 

статей тощо. Актуальність теми національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. 

зумовлюється її центральним місцем у дослідженні державотворчих та 

націєтворчих процесів в Україні ХХ ст., високим рівнем зацікавленості серед 

дослідників, що знайшло відображення у наукових публікаціях та 

дисертаційних роботах. Зокрема, кандидатська дисертація В. Парандій 

присвячена діяльності ДЦ УНР в екзилі у соціально-політичному аспекті (1920–

1944 рр.), а саме становленню організаційної структури, культурно-освітніх 

інституцій, формуванню керівних органів організації. У дослідженні розкрито 

зовнішньополітичну діяльність ДЦ УНР, в тому числі у роки Другої світової 

війни, визначено роль організації у створенні науково-освітніх, архівних, 

музейних, бібліотечних та інших осередків української еміграції
388

. 

                                                 
387

ЦДАВО України, ф. 5235, оп. 1, спр. 1–2199. 

388
 Парандій В. Діяльність Державного Центру Української Народної 

Республіки в екзилі: соціально-політичний аспект (1920–1944 роки): автореф. 

дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Парадній Валентина Олександрівна; 
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Не меншої уваги заслуговує дослідження С. Гарнагіної «Джерела з історії 

міжнародної діяльності екзильного центру УНР (1948–1992 рр.)», в якому 

систематизовано та досліджено комплекс джерел з історії міжнародної 

діяльності екзильного центру УНР, здійснено атрибуцію та класифікацію 

джерел з досліджуваної проблеми. Важливим результатом дослідження стало 

введення до наукового обігу історичних джерел, які раніше не 

оприлюднювалися, зокрема мемуарної та епістолярної спадщини
389

. 

Дисертаційна робота Д. Будкова «Міжнародно-інформаційна діяльність 

Української держави. 1917–1923 рр.» окреслює процес міжнародно-

інформаційної діяльності різних історичних типів української державності у 

1917–1923 рр. – Центральної Ради УНР, Української Держави гетьмана 

П. Скоропадського, радянської України (УСРР), ДЦ УНР в екзилі, зокрема 

фактори зовнішньополітичного та внутрішнього характеру, які визначали 

спрямованість поширення за кордоном інформації про історію та цивілізаційні 

досягнення українського народу, його сучасне становище, процес відродження 

національної державності України
390

. 

Окрім дисертаційних робіт, велику інформаційну цінність для 

громадськості представляють наукові праці, побудовані на архівних джерелах, 

які не були опубліковані та відомі широкому загалу в Україні. Одним із таких 

документальних збірників є праця «Український парламентаризм на еміграції. 

                                                                                                                                                                  

Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 

19 с. 

389
 Гарнагіна С. Джерела з історії міжнародної діяльності екзильного центру 

УНР (1948–1992 рр.) автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Гарнагіна 

Світлана Олександрівна; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – 

Луганськ, 2013. – 20 с. 

390
 Будков Д. Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917–

1923 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Будков Дмитро 

Валентинович; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2004. –17 с. 
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Державний центр УНР: документи і матеріали. 1920–1992»
391

. Вміщені у ньому 

документи стосуються діяльності українських еміграційних організацій – Ради 

Республіки (1921 р.) та Української Національної Ради (1948–1992 рр.). 

Зібраний у книзі масив унікальних матеріалів, що охоплюють понад сім 

десятиліть життя української політичної еміграції, розкриває діяльність ДЦ 

УНР в екзилі, а також засвідчується неперервність демократичних традицій 

українського парламентаризму та державності упродовж ХХ ст., окреслює роль 

Державного центру як носія української державницької ідеї на часовому 

проміжку від УНР до незалежної України. Як підтверджує аналіз документів, 

ДЦ УНР в екзилі докладав багато різнопланових, конкретних і практичних 

зусиль для відродження української державності, та підводить до висновку 

щодо природності цінностей парламентаризму для української політичної нації. 

Як відзначено у рецензії Г. Савченка, світоглядний та науковий потенціал цієї 

книги становить суттєвий внесок у розвиток українознавства, крім того, дане 

дослідження відкриває перспективи для майбутнього виявлення джерел з 

означеної тематики
392

. 

Серед видань, що включають оригінали і копії документів фонду 5235 

ЦДАВО України, слід також згадати збірник документів і матеріалів «Степан 

Витвицький – Президент Української Народної Республіки в екзилі: Документи 

і матеріали», який висвітлює життя та діяльність видатного українського 

політичного і громадського діяча, публіциста, президента УНР в екзилі 

С. Витвицького після Другої світової війни. До збірника увійшли статті, 

промови, листи та інші документи С. Витвицького, а також коротка його 

біографія. Усі документи збірника дозволяють краще і повніше зрозуміти 

                                                 
391

 Український парламентаризм на еміграції. Державний центр УНР: 

документи і матеріали. 1920–1992 / [упоряд. В. Яблонський]. – К., 2012. – 840 с. 
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 Савченко Г. Рец. на кн. : «Український парламентаризм на еміграції. 

Державний центр УНР: документи і матеріали. 1920–1992» / Г. Савченко // 

Електронне наукове фахове видання «Українознавство». – 2013. – № 2 (47). – 

С. 164. 
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характер і особливості діяльності політика та життя українського політичного 

середовища в еміграції, охоплюють період життя і діяльності С. Вітвицького 

після другої світової війни
393

. 

Діяльність Державного центру УНР в екзилі упродовж останнього часу 

перебуває у центрі уваги не тільки істориків, а й правників. Результат 

дослідження цієї теми у контексті аналізу правових засад функціонування 

цього представницького політичного органу в умовах еміграції представлений у 

дисертаційній роботі І. Панової «Державний центр Української Народної 

Республіки в екзилі: історико-правове дослідження»
394

, а також у низці 

публікацій автора, у яких на основі опублікованих та архівних джерел 

відтворено процесу міжнародного визнання ДЦ УНР в екзилі, проаналізовано 

повноваження та функції Ради Республіки (тимчасового парламенту), політико-

правовий статус голови ДЦ УНР
395

. Окрім цього, у статті Ю. Вовк 

розглядається діяльність уряду УНР в екзилі у 1920–1923 рр. на основі 

оригіналів протоколів засідань Уряду УНР
396

; водночас слід підкреслити, що 

дослідником не були використані документи фонду 5235 ЦДАВО України, що 

суттєво обмежило джерельну базу його роботи. 
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 Степан Витвицький – Президент УНР в екзилі: документи і матеріали / 

[упоряд. О. Кучерук]. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. – 247 с. 
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 Панова І. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі: 

історико-правове дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01/ Панова Ірина Юріївна; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В.М. Корецького. – К., 2014. – 20 с. 
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 Панова І. Утворення Державного центру УНР в екзилі: політико-правовий 

аспект / І. Панова // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – 

С. 78–85; її ж. Рада Республіки: правовий статус та компетенція аспект / 

І. Панова // Там само. – 2011. – № 2. – С. 71–74; її ж. Голова Державного центру 

УНР в екзилі: політико-правовий статус / І. Панова // Держава і право. – 2010. – 

Вип. 49. – С. 84–90. 
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 Вовк Ю. Організація діяльності уряду УНР в екзилі у 1920–1923 роках / 

Ю. Вовк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – 

Вип. 56. – С. 90–94. 
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Проте загалом завдяки зазначеним вище дослідженням було охоплено 

раніше неактуалізований джерельний масив документів архівної україніки і 

введено його до наукового обігу, а також окреслено потенційну тематику 

подальших наукових розвідок. 

Високу інформативну цінність для дослідників політичної та військової 

історії ХХ ст. має архівний фонд Р–19 «Братство колишніх вояків І-ої 

Української дивізії Української Національної Армії», що зберігається у ЦДІАЛ 

України і представлений значним масивом матеріалів про історію братства 

(нормативно-директивні документи, статті, списки та адреси членів), а також з 

історії дивізії «Галичина», серед яких: статут (див.: рис. Е. 10.), протоколи 

Військової управи, накази, інструкції, листівки, звернення, копії документів 

німецького командування з архівів Великої Британії та Німеччини). Крім цього 

у фонді відклалися особові документи голови Крайової управи Братства в 

Америці О. Корчака-Городиського, а саме його автобіографія
397

 (див:. 

рис. Е. 11., Е. 12., Е. 13.), епістолярії, статті, виступи тощо. Документи, які 

стосуються діяльності Братства у США і які зберігаються в ЦДІАЛ України 

залишаються неактуалізованими, натомість про діяльність Братства в Канаді є 

певні наукові розвідки – стаття С. Лук’янченка
398

, а також колективна 

монографія «Братство колишніх вояків І-ої Української дивізії і Української 

Національної Армії: станиця Едмонтон»
399

, яка написана на основі документів, 

що зберігаються за межами України. 

Важливу джерельну інформацію для дослідників Другої світової війни 

становлять документи з історії функціонування таборів для 
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 ЦДІАЛ України, ф. Р-19, оп. 1, спр. 21, арк. 1–4. 
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 Лук’янченко С. Становлення українського комбатантського руху в Канаді 

(50–80-ті роки ХХ століття) / С. Лук’янченко // Військово-науковий вісник 

Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. – 2015. – 

Вип. 23. – С. 240–252. 
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військовополонених. Серед переданих в Україну колекцій архівної україніки 

чільне місце посідає архівний фонд Р–16 «Табір військовополонених вояків І-ої 

дивізії Української Національної Армії, м. Беллярія-Ріміні (Італія)», який 

зберігається в ЦДІАЛ України. Діловодна документація таборового архіву 

включає оригінали наказів та інструкцій коменданта табору, за якими можна 

реконструювати хронологію подій, відтворити процес його організації, 

стосунки полонених з військовою адміністрацією тощо. Однак, на нашу думку, 

особливу джерельну цінність мають оригінали альбомів з фотографіями та 

листівками про перебування військовополонених у таборі
400

 (див.: рис. Е. 14., 

Е. 15., Е. 16), серед яких виділяється альбом з фотографіями підполковника 

УГА та Армії УНР, очільника Військової Управи «Галичина» Альфреда 

Бізанца
401

 (див.: рис. Е. 17., Е. 18.). Зазначені фотодокументи є надзвичайно 

цінним джерелом для відтворення таборового «повсякдення», побуту вояків, 

умов їхньої праці і дозвілля, можливості здійснення релігійних обрядів, 

відзначення релігійних та національних світ. Вони дають уяву про територію 

табору, його споруди, зовнішній вигляд таборян, і, зрештою, дають можливість 

наблизитися до розуміння їх внутрішнього, духовного стану, і тим самим 

персоніфікувати цю складну сторінку української воєнної історії. 

Одним із актуальних напрямів використання джерельної інформації 

документів архівної україніки є залучення їх до досліджень з історії 

міжнародних відносин та української дипломатії, а саме формування та ведення 

зовнішньої політики українськими дипломатичними представництвами у різних 

країнах світу. Зокрема, джерельна інформація опосередкованого характеру 

міститься в документах Державного центру УНР в екзилі, які були використані 

Д. Вєдєнєєвим для дослідження організаційно-правового та функціонального 
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становлення дипломатичної та консульської служби різних історичних форм 

Української держави 1917–1923 рр.
402

. 

Серед повернених у досліджуваний період в Україну архівних 

документів, які стосуються зовнішньої політики, важливе значення становлять 

матеріали Надзвичайної дипломатичної місії у Берні за 1918–1926 рр., які нині 

зберігаються у ЦДАВО України (ф. 4211, 71 справа). Проте попри свою 

джерельну цінність вони на сьогодні використані лише побіжно. Так, вони були 

лише частково залучені В. Соловйовою у процесі підготовки дисертаційної 

роботи «Дипломатичні представництва Української Народної Республіки в 

країнах Центральної Європи за доби Директорії (1918–1920 рр.)», яка 

розглядала процес створення та діяльності українських дипломатичних 

представництв УНР в країнах Центральної Європи та практичну діяльність 

українських дипломатичних представництв у торговельно-економічній, 

пресово-інформаційній сферах та консульській справі
403

. У свою чергу 

О. Песчаний, досліджуючи роботу дипломатів Української Народної 

Республіки із зарубіжною періодикою у період визвольних змагань 

українського народу 1917–1920-х рр., проаналізував періодичні видання у 

складі фонду Надзвичайної місії УНР у Берні та присвятив цій проблемі 

розлогу статтю
404

. Слід відзначити, що у зазначеному архівному фонді 

зберігаються документи, які стосуються постаті відомого українського 
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дипломата, голови дипломатичної місії у Берні – М. Василька. Частково введені 

до наукового обігу вони були у низці публікацій О. Добржанського, який 

досліджував дипломатичну діяльність М. Василька
405

, натомість В. Соловйова, 

яка в одній зі свої праць розглядала дипломатичну діяльність УНР крізь призму 

листування М. Василька
406

, так і не залучила відповідні епістолярії з ф. 4211 

ЦДАВО України. 

Таким чином, інтерес дослідників до української політичної історії 1917–

1921 рр., а також дипломатичних представництв того часу репрезентований 

низкою фундаментальних дисертаційних, монографічних досліджень, а також 

окремими статтями, оглядами, інформаційними повідомленнями, в основу яких 

покладені повернені документи архівної україніки. Слід зазначити, що великий 

обсяг згаданих документальних колекцій не дозволяє науковцям повністю 

охопити їх інформаційний масив, однак це сприяє більш поглибленому 

вивченню джерельних комплексів за окремими напрямами. 

Одним із перспективних напрямків використання повернених колекцій 

архівної україніки є діаспорознавство – дослідження історії української 

еміграції, а також політичної, громадської та культурної діяльності української 

діаспори, зокрема її активної участі у процесі здобуття Україною незалежності 

та у визнанні України як суверенної держави у світі. 

Даний напрям наукових розвідок активно розвивається і представлений 

дисертаційним дослідженням Ю. Недужка «Діяльність української діаспори 

щодо відновлення державної незалежності України (середина 40-х – початок 

90-х років ХХ століття)», яке висвітлює формування та діяльність політичних, 
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О. Добржанський // Україна дипломатична: наук. щорічник. – К., 2011. – 

Вип. 12. – С. 856–867; його ж. Микола Василько – видатний український 

дипломат початку XX ст. / О. Добржанський // Науковий вісник Дипломатичної 

академії України. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 222–228. 

406
 Соловйова В. Дипломатична діяльність УНР у листуванні Миколи Василька 

(за документами ЦДАВО України) / В. Соловйова // Архівознавство. 

Археографія. Джерелознавство. – Вип. 5. – К., 2002. – С. 308–319. 
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громадських, професійних, молодіжних і релігійних організації, мас-медіа, 

наукових інституцій та державницьких об’єднань української діаспори країн 

Заходу задля консолідації закордонних українців та відновлення державної 

незалежності України
407

. В однойменній монографії автор розглядає роль та 

значення ДЦ УНР в екзилі та громадсько-політичних організацій української 

діаспори, які стали основою закордонних українських національно-

державницьких об’єднань, зокрема Світового конгресу вільних українців 

(СКВУ), Українського Конгресового Комітету Америки (УККА), Комітету 

українців Канади (КУК), Координаційного осередку українських громадських 

центральних установ (КОУГЦУ), Союзу українських організацій в Австралії 

(СУОА), Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) через 

призму їх міжнародної інформаційної, правозахисної, наукової, культурної й 

освітньо-виховної діяльності, використовуючи архівні документи ф. 5235 

«Уряд Української Народної Республіки в екзилі» (ЦДАВО України), ф. 1186 

«Багряний Іван (Лозов’ягін Іван Павлович) (1906–1963) – український 

письменник і політичний діяч» (ЦДАМЛМ України), ф. 4. «Секретар Микола 

Львович (кін. ХІХ ст. – 1970-ті рр. ХХ ст.) – український публіцист, етнограф 

на еміграції» (ЦДАЗУ)
408

.  

У кандидатській дисертації Ю. Мартинюк розглянута суспільно-

політична діяльність української діаспори у США та Канади, а також 

простежено створення та діяльність Об’єднання гуцулів західної діаспори, 

                                                 
407

 Недужко Ю. Діяльність української діаспори щодо відновлення державної 

незалежності України (середина 40-х – початок 90-х років XX ст.): автореф. 

дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Недужко Юрій Вікторович; Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 

2010. – 35 c. 

408
 Недужко Ю. Українська діаспора в процесі відновлення державної 

незалежності України (середина 40-х – початок 90-х років ХХ століття) : 

монографія / Ю. Недужко. – Луцьк, 2009. – 620 с. 
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Світового конгресу українців, Конгресу українців Канади
409

. Однак, слід 

зауважити, що у дослідженнях обох авторів залишилися не використаними 

архівні фонди ДЦ УНР в екзилі (ф. 35) та Світового конгресу вільних українців 

(ф. 36.), які надійшли до ЦДАЗУ у 2010–2012 рр. 

Розглядаючи історію української діаспори, не можна не зазначити, що 

одну із найчисельніших груп української еміграції становило студентство. 

Українські студенти-емігранти виступали рушійною силою та об’єднуючим 

фактором для молодого покоління закордонного українства та молоді в Україні, 

засновниками низки товариств та організацій, документальна спадщина яких 

відображає громадську, культурну та освітню діяльність діаспори, настрої 

діаспорної молоді та їх активну громадянську позицію. 

Дослідження цієї теми знайшло відображення у дисертаційній роботі 

О. Дудніка, яка присвячена українському студентському руху в еміграції 20-х 

років ХХ ст. на теренах Центрально-Східної Європи, а саме громадсько-

політичній діяльності українських студентських організацій та союзів у 

Чехословаччині, Німеччині, Австрії, Польщі та місті Данцигу та становленню 

українського академічного руху за кордоном. Найбільша увага дослідника 

спрямована на історію та діяльність Центрального союзу українського 

студентства (ЦеСУС) в Празi (Чехословаччина)
410

. Питання культурно-

освітньої діяльності українських студентів у країнах Центрально-Східної 

Європи, співпраці студентських організацій за кордоном з іншими 

європейськими студентськими об’єднаннями, а також значення ЦеСУСа у 

культурно-освітній діяльності всієї української міжвоєнної еміграції в Європі 

                                                 
409

 Мартинюк Ю. Українська західна діаспора: основні напрями суспільно-

політичної діяльності (на прикладі США і Канади): автореф. дис. ... канд. політ. 

наук: 23.00.04 / Мартинюк Юлія Володимирівна; Чернів. нац. ун-т 

ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 19 с. 

410
 Дуднік О. Український студентський рух в еміграції (Центрально-Східна 

Європа, 20-ті роки XX ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Дуднік 

Олександр Якович; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. 

ім. М. С. Грушевського. – К., 2003. – 20 с. 
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торкнулась у своїй праці О. Гуменюк
411

. Однак залишаються неактуалізованими 

документи ф. 42 ЦеСУС (ЦДАЗУ), оскільки вони надійшли в Україну у 2012 р. 

Важливо наголосити на тому, що питання громадських рухів та 

організацій української діаспори обмежується часовим періодом міжвоєнної 

історії і географічними межами, охоплюючи Центральну Європу та Північну 

Америку, а в дослідженнях використовуються архівні документи, які відомі 

серед наукового співтовариства. Джерельно-інформаційний потенціал вивчення 

даного історичного напряму широко представлений архівними документами 

фондів ЦДАЗУ, зокрема Української громади в Римі (Італія), Української 

студентської громади в Римі, Української національної єдності у Франції, 

Українського студентського об’єднання в Австрії (УСОА), Представництва 

українських студентських товариств Австрії (ПУСТА), Комісії допомоги 

українському студентству в Австрії (КоДУС), Українського центрального 

допомогового об’єднання Австрії (УЦДОА), Товариства прихильників 

української культури в м. Курітіба (Бразилія), Українського національного 

об’єднання (Канада), Українського визвольного фонду (Канада), Організації 

державного відродження України (США), Об’єднання демократичної 

української молоді (США), Українського православного братства імені 

митрополита В. Липківського, Світового конгресу вільних українців та ін. 

Зазначені архівні фонди організацій хронологічно охоплюють період ХХ–

ХХІ ст. і відображають життя закордонного українства від завершення Другої 

світової війни і до сьогодні. Окрім цього, фактологічне і джерелознавче 

дослідження архівних документів зазначених товариств та організацій дасть 

змогу поглибити знання та скласти комплексну картину життєдіяльності 

української діаспори за кордоном. 

                                                 
411

 Гуменюк О. Культурно-освітня діяльність українських студентів у країнах 

Центрально-Східної Європи в 1920–1939 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 

07.00.01 / Гуменюк Олена Анатоліївна; Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – 15 с. 
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Архівна україніка особового походження формує найбільший за обсягом 

та кількістю архівних колекцій комплекс джерел, на основі аналізу яких у 

дослідників з’являється можливість вивчати не лише життєвий шлях, науковий 

і творчий доробок як знаних, так і маловідомих широкому загалу діячів 

зарубіжного українства, але й отримати додаткову інформацію про історію 

створення та організаційний розвиток різних українських політичних, 

громадських, культурних, релігійних та наукових інституцій у світі. Передусім, 

зазначені документи сприяють появі досліджень з біографістики, що пов’язано 

з національно-культурним відродженням України та прагненням через 

вивчення біографій оприлюднювати та популяризувати імена забутих чи 

замовчуваних визначних українців, а також розкрити всю повноту та 

різноманітність процесів історичного та культурного розвитку українського 

народу як в Україні, так і за її межами. Слід зазначити, що даний джерельний 

сегмент архівної україніки широко використовуються не лише в історичних та 

історіографічних, але й літературознавчих, мистецтвознавчих, соціокультурних 

дослідженнях. 

Одним із яскравих прикладів інтегрального поєднання документів 

особового та офіційного походження у межах одного фонду є фонд 1219 

«Фамільне зібрання Скоропадських» у ЦДІАК України
412

, оскільки тут 

представлені документи не тільки біографічного і генеалогічного характеру, 

мемуарами та приватне листування, але й документи, пов’язані з історією 

гетьманського руху та діяльністю гетьманських організацій у різних країнах 

світу. У 1993 р. донькою гетьмана Оленою Отт-Скоропадською до України 

була передана архівна спадщина родини Скоропадських, комплексне 

дослідження якої здійснив відомий український історик та архівознавець 

Георгій Папакін, що відображено у низці його ґрунтовних статей
413

, 

                                                 
412

 ЦДІАК України, ф. 1219, оп. 1–3. 

413
 Папакін Г. Доля архівної спадщини П.П. Скоропадського у сховищах 

України: Останній гетьман / Георгій Папакін. – К., 1993. – С. 199–202; його ж. 

Павло Скоропадський як діяч архівної справи (до правомірності формулювання 
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монографій
414

 та докторській дисертації
415

. У 2006 р. відбулась передача 

частини архіву зі Східноєвропейського дослідного інституту 

ім. В. К. Липинського у Філадельфії (США) (див.: рис. Е. 23.), загальний огляд, 

типологічну і тематичну характеристику якої здійснив дослідник В. Кугай. Він 

також дослідив одну з п’яти умовно поділених груп документів – «Архів 

Данила Скоропадського», – особовий архів гетьманича у складі фамільного 

архіву родини Скоропадських
416

. Окрім цього, важливу інформацію з історії 

переміщення згаданої архівної колекції та докладну характеристику її 

візуальної складової  містить дослідження Т. Осташко, присвячене сімейним 

фотоальбомам Скоропадських
417

. Однак, неактуалізованими залишаються 

більшість переданих документів, які можуть поглибити знання про життя та 

діяльність інших представників роду Скоропадських (Олександри та Данила 

                                                                                                                                                                  

питання) / Г. Папакін // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби 

визвольних змагань (1917–1921): Зб. наук. пр. – К. , 1998. – С. 171–173; його ж. 

Архів, архівний документ у житті Павла Скоропадського (1873–1945) / 

Г. Папакін // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Вип. 1. – 

К., 1999. – 122–134.  

414
 Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: 

історико-архівні нариси / Георгій Папакін. – К., 2003. – 281 с.; його ж Архів 

Скоропадських: Фамільні архіви української родової еліти другої половини 

XVII–XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських / Георгій Папакін. – 

К., 2004. – 420 с. 

415
 Папакін Г. Приватні архіви української родової еліти в національній історії 

другої половини XVII–XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду 

Скоропадських): дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.10 / Папакін Георгій 

Володимирович; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України 

ім. В.І. Вернадського. – К., 2005. – 450 с. 

416
 Кугай В. Поповнення архівного фонду Скоропадських / В. Кугай // Архіви 

України. – 2010. – Вип. 3–4. – С. 306–317; його ж. Архівні документи Данила 

Скоропадького у фамільному фонді Скоропадських / В. Кугай // Архіви 

України. – 2013. – Вип. 3. – С. 39–55. 

417
 Осташко Т. До історії родинного фотоархіву Скоропадських / Т. Осташко // 

Вісник КНЛУ. Сер.: Історія, економіка, філософія. – 2014. – Вип. 19. – С. 96–

108. 
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Скоропадських, Єлизавети Скоропадської-Кужім та Марії Скоропадської-

Монтрезор), а також споріднених родів, таких як Дурново, Кочубеїв, 

Волконських, Демидових, Бібікових, Апостолів, Розумовських, Безбородьків, 

Олсуф’євих та ін. 

Повернені в Україну архівні колекції відомих представників української 

літератури містять у своєму складі документи (автобіографії, біографії, 

щоденники, спогади, рукописи творів, статті, фінансові документи, 

фотодокументи тощо), які відображають як особисте життя митців, так і їх 

професійну та громадську діяльність. Використовуючи інформаційні 

можливості джерел через огляд життя та творчості О. Ольжича, І. Багряного, 

Г. Мазуренко, О. Теліги, В. Барки, М. Ореста та ін., окреслено основні віхи 

історії діаспорної літератури та значення діяльності визначних українських 

письменників та поетів в еміграції у праці М. Cлабошпицького «25 поетів 

української діаспори»
418

. 

Значний джерельний потенціал становить документальна спадщина 

О. Олеся та О. Ольжича, яка зберігається у Інституті української літератури ім. 

Т. Г. Шевченка НАН України. Слід зазначити, що документи О. Ольжича були 

виокремлені з архіву О. Олеся
419

 і на їх основі було створено окремий архівний 

фонд поета. Обидві колекції тісно пов’язані між собою і мають спільну 

тематику документів. Як зазначала Н. Лисенко, яка здійснила джерелознавчий 

аналіз документів, значну їх частину складає листування батька і сина, що 

дозволяє простежити епістолярний діалог двох митців та відчути родинну 

атмосферу
420

. 

                                                 
418

 Cлабошпицький М. 25 поетів української діаспори / М. Слабошпицький. – 

К., 2006. – 728 с. 

419
 ІЛ ім. Т. Г. Шевченка НАН України, ф. 114, од. зб. 1–3972. 

420
 Лисенко Н. Архів Олега Ольжича в Україні / Н. Лисенко // Український 

історик. – 2004–2005. – № 3–4. – С. 162–171. 
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Документальна спадщина О. Олеся знайшла відображення у 

комплексному дисертаційному дослідженні Н. Лисенко «Архів О. Олеся 

еміграційного періоду»
421

, а також у низці її статей, в яких було здійснено 

аналіз невідомих автобіографічних записів О. Олеся, що значною мірою 

сприяло реконструкції інтелектуальної біографії письменника
422

. В архівному 

фонді поета відклалося чимало листів від головного редактора паризького 

«Тризуба» В. Прокоповича та адміністратора часопису І. Косенка до О. Олеся 

та чернеток відповідей поета, які торкаються не тільки діяльності тижневика, 

але й охоплюють широке коло проблем особистого й громадського характеру. 

Публікація зазначених документів з коментарями була здійснена у 2009 р. 

В. Власенком
423

. 

Архівний фонд О. Ольжича включає біографічні матеріали, рукописи та 

чернетки його публіцистичних та літературних творів, наукові праці 

(дисертацію), численні епістолярії, фотографії представлений, документами з 

наукової роботи (дисертацією, науковими розвідками), особистими 

документами, фотографіями
424

. Частина з них була використана Л. Ковалишин 

при написанні кандидатської дисертації, яка окреслює діяльність О. Кандиби-

Ольжича як громадського діяча, науковця та літератора у контексті суспільно-

політичного руху першої половини XX ст., а також висвітлює проблеми 

                                                 
421

 Лисенко Н. Архів О. Олеся еміграційного періоду: автореф. дис. ... канд. 

філол. наук: 10.01.09 / Лисенко Наталія Іванівна; НАН України, Ін-т л-ри 

ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2001. – 16 с. 

422
 Лисенко Н. Творчі матеріали та листування О. Олеся в його еміграційному 

архіві / Н. Лисенко // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія. – 

К., 2007. – Т. 3. – С. 95–159; її ж. Невідомі автобіографічні записи О. Олеся / 

Н. Лисенко // Там само. – К., 2009. – Т. 4. – С. 136–149; Автобіографічний лист 

[підгот. Н. Лисенко] // Там само. – С. 150–192. 

423
 Власенко В. «Переконаний в тому, що правда вище всього» (Олександр 

Олесь і паризький тижневик «Тризуб»: листування) / В. Власенко // Сумський 

історико-архівний журнал. – 2009. – № VI–VII. – С. 79–98. 

424
 ІЛ ім. Т. Г. Шевченка НАН України, ф. 196, од. зб. 1–949. 



185 

 

1
8
5
 

формування та еволюції суспільно-політичних і науково-ідеологічних поглядів 

ученого, його роль у громадсько-політичному житті країни, а саме у створенні 

та розбудові культурної референтури Провіду українських націоналістів (ПУН) 

та Української Національної Ради
425

. На жаль, джерельна інформація 

літературного сегменту зазначеного фонду не була використана у дисертаційній 

роботі Л. Чернявської, присвяченої вивченню  спадщини О. Ольжича як одного 

із засновників літературної течії «трагічного оптимізму»
426

, а також у 

науковому дослідженні А. Вонторського, в якому висвітлювалися філософські 

та релігійні витоки творчості поета
427

. Джерельна база зазначених досліджень 

обмежувалась збірками поезій, літературно-критичними творами та працями 

О. Ольжича, що, на нашу думку, не сприяло цілісному відтворенню творчої 

лабораторії поета. Окремо слід зазначити, що документи О. Ольжича, які 

торкаються його громадсько-політичної діяльності (між іншим автографи 

листів до Є. Коновальця, М. Сціборського, О. Сеника), зберігаються в архіві 

ОУН у Києві. Їх огляд здійснив у низці публікацій Ю. Черченко
428

. 

Документи особового походження визначного українського вченого Івана 

Пулюя, передані із Австрії до ЦДІАЛ України (ф. 309), можуть розкрити 

                                                 
425

 Ковалишин Л. Суспільно-політична та наукова діяльність О. Кандиби-

Ольжича у першій половині ХХ століття: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 

07.00.01 / Ковалишин Леся Володимирівна; Чернів. нац. ун-т 

ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2004. – 20 с. 

426
 Чернявська Л. Творчість О. Ольжича. Проблема поетики: автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.01.01 / Чернявська Людмила Віталіївна; Запоріз. держ.   

ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 20 c. 

427
 Вонторський А. Образ світу в поезії Олега Ольжича: автореф. дис. ... канд. 

філол. наук: 10.01.01 / Вонторський Андрій Юзефович; Львів. нац. ун-т 

ім. І. Франка. – Л., 2002. – 20 с. 

428
 Черченко Ю. Листування Олега Ольжича та документи про нього в архіві 

ОУН у Києві / Ю. Черченко // Український археографічний щорічник. – К., 

2010. – Вип. 15. – С. 627–640; його ж. Неопубліковані документи про Олега 

Ольжича (1937–1941 рр.) / Ю. Черченко // Історичний журнал. – 2007. – № 5. – 

С. 111–124. 
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раніше невідомі сторінки життя І. Пулюя, а також значно розшири джерельну 

базу досліджень з історії науки. Наявні архівні матеріали представлені 

біографією вченого (ксерокопія німецькою мовою) (див.: рис. Е. 19.)
429

, а також 

листуванням (рукописним та машинописним) І. Пулюя з о. С. Білинським, 

І. Горбачевським, о. І. Гриньохою, Е. Будісавлевичем, С.Дроздовським, 

С. Маначинським, С. Шухевичем
430

. Окремої уваги заслуговує значний 

комплекс документів, який репрезентований епістолярною спадщиною 

І. Пулюя та його родини
431

 і може бути використаний дослідниками для 

відтворення родинної атмосфери та взаємовідносин між членами родини, а 

також для підтвердження тих чи інших подій із життя вченого та його 

ставлення до них. Окрема справа фонду присвячена проблемі розподілу 

спадщини батька І. Пулюя – Павла між його дітьми, а також майновим 

претензіям деяких членів родини (див.: рис.  Е. 20., Е. 21.)
432

. Окрім цього, у 

фонді відклались листи, записки та документи членів родини І. Пулюя, що 

проливають світло на їх життя, діяльність та взаємини
433

. Ці документи досі 

залишаються не актуалізованими, оскільки не використовувались у наукових 

дослідженнях. На нашу думку, вони становлять потенційний інтерес для 

біографів І. Пулюя, оскільки можуть значною мірою доповнити вже існуючі 

дослідження про вченого
434

. Крім того, одним із важливих напрямів актуалізації 

творчої спадщини цього визначного українського вченого зі світовим ім’ям має 

стати його віртуальний електронний архів, створення якого було започатковано 
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 ЦДІАЛ України, ф. 309, спр. 2893, арк. 1–7. 

430
 Там само, спр. 2894–2895. 
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Р. Гайда, Р. Пляцко – Л., 1998. – 277 с.; Іван Пулюй (1845–1918): листи / [ упор., 

поясн. О. Збожної]. – Тернопіль, 2007. – 544 с. 
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Тернопільським національним технічним університетом імені І. Пулюя
435

, і до 

якого необхідно включити не тільки праці вченого, але й цифрові копії 

документів про нього та членів його родини з українських та зарубіжних 

архівів. 

Як зазначає Я. Калакура, новими та актуальними напрямами наукових 

досліджень, в основі яких можуть бути документи архівної україніки фондів 

особового походження, є інтелектуальна історія, історія ментальностей, історія 

повсякденності, просопографія. Мова йде про органічне поєднання відомостей 

про соціокультурні умови, в яких жила і творила та чи інша особа, про її 

генетичне коріння і родині традиції, домашнє виховання, освіту, професійну 

підготовку і світоглядні орієнтири, а також психофізіологічні та ментальні 

характеристики. Опрацювання цього джерельного комплексу у рамках 

постмодерністської наукової парадигми сприятиме отриманню відомостей про 

особливості характеру, темпераменту, вдачі, поведінки, здібностей і захоплень 

тієї чи іншої людини, її світогляду, інтелектуального рівня, моральних і 

вольових якостей
436

. 

Джерельний та інформаційний потенціал документів архівної україніки 

відображено у дисертаційних дослідженнях, монографіях та статтях науковців. 

Однак, процес актуалізації архівної україніки доволі слабкий, що пов’язано із 

невеликою кількістю публікацій збірників документів, а також із недостатнім 

рівнем наукового опрацювання фондів особового походження. 

Таким чином, організація повернення колекцій архівної україніка, яка 

розпочалася у 1991 р. і триває до сьогодні, полягає у створенні теоретичного та 

практичного підґрунтя для забезпечення цього процесу, що полягає у 

формуванні законодавчо-нормативної бази та наукового обґрунтування 

                                                 
435

 Електронний фонд І. Пулюя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/329. – Назва з екрану. 
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 Калакура Я. Антропологічний потенціал архівної Україніки / Я. Калакура // 

Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. – К., 2012. – 

Вип. 1. – С. 37–46. 
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повернення архівної спадщини, прийнятті Законів України «Про інформацію» 

(1992 р.), «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (1993 р.), 

«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (1999 р.), а 

також державних програм та академічних проектів «Національна архівна 

інформаційна система (НАІС) «Архівна та рукописна Україніка» (1991–

1996 рр.), «Повернуті імена» (1996 р.), «Культурні цінності України: Втрати. 

Шляхи повернення» (1999 р.), галузевої програми «Архівна україніка» 

(2008 р.), створенні спеціальних органів влади (Національної комісії з питань 

повернення в Україну культурних цінностей, з 2000 року – Державної служби 

контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон), а 

також організації фізичної передачі документів з-за кордону до українських 

архівосховищ. 

У період 1991–2014 рр. за кількісними показниками передачі архівних 

матеріалів лідирували США, Канада, Німеччина та Росія. Найбільша кількість 

документів надійшла у 1994–1995 рр., 2006 р., 2010–2012 рр. та 2014 р., а 

найменші показники спостерігались у 1991–1993 рр., 2003–2005 рр. та 2007–

2009 рр. Переважна більшість документів надійшла на зберігання до 

архівосховищ України від приватних осіб (представників закордонного 

українства), а також діаспорних організацій і товариств, наукових установ 

зарубіжних країн. 

Географія надходжень документів зарубіжної архівної україніки охоплює 

країни Західної, Центральної та Східної Європи (Німеччина, Франція, Велика 

Британія, Швейцарія, Австрія, Фінляндія, Хорватія, Угорщина, Словаччина, 

Чехія, Румунія, Польща, Білорусь, Росія), а також Сполучені Штати Америки, 

Канаду, Бразилію, Австралію тощо. 

Розподіл та розміщення в архівосховищах документів із нових 

надходжень здійснювалося згідно з тематикою документів та профілем 

архівних установ. Осередками зберігання документів архівної україніки стали 

центральні державні архіви, зокрема найбільші за кількісними показниками 

зібрання україніки, сформовані на основі переданих у досліджуваний період 
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документів, сконцентровані нині у фондах ЦДАМЛМ України та ЦДАЗУ; 

менші обсяги надійшли до ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАВО України, 

ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного та ЦДАГО України. Крім того, 

значна частина документів зберігається в обласних державних архівах, архівних 

установах НАН України, державних та університетських бібліотеках, а також в  

громадських наукових організаціях. 

Однак, така локалізація документів зарубіжної україніки негативним 

чином відобразилась на цілісності архівних фондів цілої низки 

фондоутворювачів, документальна спадщина яких виявилась розпорошеною і 

поділеною між фондами різних архівних, бібліотечних, музейних, освітніх 

інституцій. У зв’язку з цим важливою подією стало заснування ЦДАЗУ – 

єдиної установи, яка спеціалізується на здійсненні пошуку, обліку, організації 

зберігання та вивчення документів зарубіжної україніки, що створює позитивну 

тенденцію до зменшення розпорошеності фондів та фундамент до їх належного 

наукового опрацювання та вивчення. 

Специфіка типології документів, переданих в Україну у 1991–2014 рр., 

полягає у тому, що вони надходили переважно у складі джерельних комплексів, 

які містять писемні (актові та діловодні документи, мемуари, епістолярії), 

зображальні (іконографічні, картографічні, фотодокументи), звукові 

(аудіовізуальні), речові (музейні предмети) джерела. За походженням джерельні 

комплекси архівної україніки можна поділити на документи офіційного та 

особового походження, в залежності від фондоутворювача та специфіки 

представлених документів. Документи офіційного походження, 

фондоутворювачем якого є одна чи декілька юридичних осіб, формують 

архівний фонд офіційного походження. До цієї категорії матеріалів відносять 

офіційні державні документи українських урядових інституцій, дипломатичні 

документи, які створювались українськими місіями або представництвами 

офіційних українських установ та організацій, документація різноманітних 

організацій, товариств і союзів (громадських, релігійних, мистецьких, 

студентських, жіночих тощо). Серед архівних матеріалів офіційного 
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походження, які були передані в Україну в досліджуваний період, найбільшої 

уваги заслуговують: архів Державного центру УНР в екзилі, архів 

Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні (Швейцарія), Української 

повстанської армії та Організації українських націоналістів, Братства колишніх 

вояків І-ої української дивізії УНА, Світового конгресу вільних українців 

(СКВУ), Центрального союзу українського студентства (ЦЕСУС) та ін. 

Головними осередками зберігання такого роду документів є ЦДАВО України, 

ЦДАЗУ, ЦДАГО України, ЦДІАК України та ЦДІАЛ України. 

Найбільшими за кількістю та обсягом переданих колекцій архівної 

україніки були документи особового походження, які віддзеркалюють життя та 

діяльність відомих діячів мистецтва, культури та науки. Головними власниками 

особових архівів, а згодом фондоутворювачами були відомі українські митці, 

науковці, історики, мовознавці, письменники та поети, композитори, 

хореографи, художники, кінорежисери, громадсько-політичні діячі – 

В. Авраменко, І. Багряний, В. Барка, І. Бір, М. Бутович, В. Вовк, О. Довженко, 

П. Зленко, В. Коротич, Ю. Косач, С. Лифарь, Г. Мазуренко, Ю. Михайлів, 

М. Міленко, Л. Морозова, О. Олесь, О. Ольжич, М. Орест, О. Пріцак, 

М. Садовський, У. Самчук, Н. Світлична, М. Секретар, С. Сірополко, 

Л. Українка, Г. Черінь, в Є. Штендера та ін. Найбільшими осередками 

зберігання переданих в Україну фондів особового походження є ЦДАМЛМ 

України, ЦДАЗУ, Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури 

імені Т.Г. Шевченка НАН України та Науковий архів НаУКМА. 

Документальні комплекси архівної україніки, які надійшли на зберігання 

до архівних установ України, репрезентують широке тематичне різноманіття, 

хронологічно охоплюючи історичний період кінця ХІХ – початку ХХІ ст. і 

концентрують у собі надзвичайно потужний джерельний потенціал для 

наукових досліджень, зокрема вивчення політичної історії України ХХ ст., а 

саме періоду національно-визвольний змагань 1917–1921 рр., міжвоєнного, 

воєнного та повоєнного періодів історії, військових та націоналістичних 

організацій, історії дипломатії, історії та діяльності української еміграції, 
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діаспорного студентського руху, а також історії культури, мистецтва і науки.  

Актуальність даної тематики зумовлюється високим рівнем наукової 

зацікавленості серед дослідників, що репрезентується в дисертаційних роботах, 

монографіях, статтях та оглядах. 

Однак, процес актуалізації архівної україніки доволі слабкий, що 

пов’язано із невеликою кількістю публікацій збірників документів україніки, із 

недостатнім рівнем наукового дослідження фондів архівної україніки, а також 

через тривалий процес наукового опрацювання документів архівними 

установами України. 
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ВИСНОВКИ 

 

Комплексне дослідження процесу повернення в Україну архівної 

україніки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., його організаційного 

забезпечення на державному рівні, проведення порівняльного аналізу складу 

сформованих на основі переданих документів архівних фондів, вивчення їх 

джерельно-інформаційного потенціалу дало підстави дійти наступних 

висновків та узагальнень. 

Аналіз стану наукової розробки проблеми засвідчив недостатній рівень її 

вивчення та фрагментарність відображення у українській та зарубіжній 

науковій літературі. Процес історіографічного розвитку даної теми формувався 

упродовж трьох періодів. Перший період, який припав на першу чверть ХХ ст., 

ознаменувався початком звернення науковців до розгляду проблеми україніки, 

здійснення пошукової роботи та створення переліків українських архівних 

зібрань, які зберігалися в іноземних архівах і підлягали поверненню на 

батьківщину, відображений у працях Д. Багалія та В. Барвінського, 

Н. Молчановского, В. Липинського, С. Томашівського, М. Грушевського та ін. 

В свою чергу другий етап розвитку історіографії, який розпочався у 

міжвоєнних період і особливо інтенсифікувався у другій половині ХХ ст., 

пов’язаний із вилученням зазначеної проблематики через ідеологічні чинники з 

радянського історіографічного процесу та формуванням осередків її вивчення у 

середовищі західної української діаспори. Досліджували архівну україніку 

переважно учені українського походження, які стояли біля витоків заснування 

архівно-музейних та бібліотечних осередків у країнах розселення української 

еміграції, а саме Л. Винар, Є. Зибликевич, Е. Казинець, І. Коровицький, 

М. Лесьов, М. Момрик, С. Наріжний та ін. В своїх працях вони здійснили 

систематизацію, опис та комплексний огляд фондів, колекцій, зібрань архівної 

україніки у вигляді переліків, довідників та каталогів.  

Третій період розвитку історіографії (1991–2014 рр.) ознаменувався 

докорінною зміною політичної ситуації у зв’язку з відновленням української 
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державності, налагодженням зв’язків із українською діаспорою, що призвело до 

посилення уваги українських істориків й архівістів до проблеми повернення 

архівної україніки та актуалізувало питання її повернення і вивчення. 

Зарубіжний сегмент історіографії не змінив свого спрямування та продовжував 

зосереджуватись на довідкових виданнях, здійснених істориками Б. 

Кравченком, М. Мушинкою, П. Ричковим, Дж. Харлі.  

В українській історіографії у цей період були закладені основи розробки 

питань понятійно-термінологічного апарату, пов’язані з визначенням сутності 

поняття «архівна україніка», обґрунтуванням її типологічних характеристик, 

класифікації, які розроблялись американською дослідницем П.К. Ґрімстед, 

українськими істориками та архівознавцями Г. Боряком та І. Матяш. Питань 

виявлення, обліку, опису архівних документів і рукописних книг, створення 

комп’ютеризованої бази даних на документи архівної україніки торкалися праці 

Г. Боряка, Л. Дубровіної, В. Лозицького, О. Соханя, а дослідження проблем 

реституції культурних цінностей та формування державної політики України у 

сфері реституції культурних цінностей розглядалися у публікаціях П. Білаша, 

Т. Боряк, Д. Гетьмана, С. Кота, Т. Курило, О. Лупандіна, Н. Українець, 

О. Федорука, С. Шкляра. Проблеми комплектування державних архівів 

документами архівної україніки, забезпечення їх збереженості, доступу та 

використання висвітлювалися у публікаціях І. Агапітової, В. Берковського, 

В. Гики, Г. Горбунової, Л. Демченко, Я. Калакури. Т. Ніколаєвої, П. Соханя та 

В. Тихенка. 

Однак історіографічний аналіз засвідчив, що при за наявності праць 

теоретико-методологічного змісту, домінує фрагментарний підхід до вивчення 

архівної україніки, переважно архівно-описовий характеру, який концентрує 

увагу науковців (зокрема, А. Атаманенко, Г. Боряк, Т. Боряк, Д. Будкова, 

П. К. Грімстерд, Л. Дубровіна, Н. Кашеварова, Т. Клименко, В. Кугая, 

Н. Лисенко, В. Лозицького, М. Палієнко, Г. Папакіна, О. Песчаного, 

А. Портнова, Т. Сидорчук, І. Срібняка, А. Сукало, Б. Цимбал, Ю. Черченка, 

Л. Яковлєва, та ін.) на дослідженні та характеристиці тільки окремих груп 
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документів та архівних фондів, що мають відношення до загального комплексу 

архівної україніки. Колекції архівної україніки, які передані в Україну 

впродовж останнього двадцятиліття, залишаються переважно недослідженими 

та не введеними до наукового обігу і представлені в історіографії лише 

спорадичними дослідженнями окремих фондів або зібрань, що актуалізує їх 

подальше вивчення. Окрім цього, спостерігається відсутність узагальнюючих 

праць з комплексним аналізом та оглядом документів архівної україніки. 

У процесі евристичної роботи в архівах та бібліотеках, а також під час 

опрацювання Інтернет-ресурсів, було виявлено та опрацьовано оптимальну 

кількість джерел, необхідну для одержання достовірних та обґрунтованих 

результатів дослідження. Джерельне підґрунтя дисертаційного дослідження 

склав комплекс архівних та опублікованих документів, важливою складовою 

якого є архівні фонди та описи справ фондів, які сформовані із документів 

архівної україніки або містять окремі їх сегменти. Важливе значення для 

дослідження архівної україніки, яка була передана в Україну з-за кордону, 

мають документи, які зберігаються в спеціально створеній архівній установі та 

найбільшому осередку архівної україніки в Україні – Центральному 

державному архіві зарубіжної україніки. Особливу увагу у процесі дослідження 

було приділено вивченню документального складу фондів «Державний центр 

Української народної республіки в екзилі» (ф. 35), «Світовий конгрес вільних 

українців» (ф. 36), а також низки фондів особового походження (П. Зленка 

(ф. 10 ), Г. Черінь (ф. 22), О. Сухенка (ф. 24), І. Біра (ф. 34), М. Селешка (ф. 41), 

А. Жуковського (ф. 44 ) та ін.). Вперше здійснено огляд документів 

Національно комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей та 

Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через 

державний кордон України, які знаходяться на стадії науково-технічного 

опрацювання. 

З огляду на специфіку дослідження важливе місце у джерельній базі 

посіли архівні описи, які дали можливість встановити хронологію та загальну 

кількість надходжень до архівів, здійснити порівняльну характеристику складу 
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фондів. У результаті дослідження було проаналізовано описи та 

документальний склад фондів у ЦДАВО України, а саме: уряду УНР в екзилi 

(ф. 5235), Надзвичайної дипломатичної мiсiї УНР в Швейцарiї (ф. 4211), 

М. Бутовича (ф. 4021), С. Сірополко (ф. 4433), Є. Штендери (ф. 5245), НК 

(ДСК) (ф. 5304); у ЦДАМЛМ України, зокрема: Б. Грінченка (ф. 15), 

Ю. Михайлів (ф. 524), В. Коротича (ф. 599), О. Довженка (ф. 690), І. Багряного 

(ф. 1186), В. Вовк (ф. 1212), документи Б. Теодора, Л. Дражевської, 

Л. Красковської, М. Лобанов-Ростовського, А. Струка, що об’єднані в колекцію 

(ф. 1256), Л. Морозової (ф. 1306), М. Радиша (ф. 1308), Б. Подолянка (ф. 1350), 

Д. Нитченка (ф. 1346), В. Авраменка (ф. 1349), М. Бутовича (ф. 1366), 

Ю. Косача (ф. 1367), що репрезентують біографічні відомості про відомих 

українських діячів мистецтва, їх творчий доробок, а також громадську, 

політичну та мистецьку діяльність; фонди ЦДАІЛ України, а саме: товариства 

«Просвіта», м. Львів (ф. 348)», І. Макуха (ф. 870), Ю. Павликовського (ф. 871), 

союзу українок Америки (ф. 872), табіру військовополонених вояків І-ої дивізії 

Української Національної Армії (м. Беллярія-Ріміні, Італія) (ф. Р–16), Братства 

колишніх вояків І-ої Української дивізії УНА (ф. Р– 19), документи І. Пулюя 

(ф. 309, спр. 2892–2900); фонди Наукової бібліотеки НаУКМА: О. Пріцака (ф. 

10), В. Вовк (ф. 15), Дж. Мейса (ф. 7) та ін.; фонди Інституту літератури 

ім. Т.Г. Шевченка НАН України, в т.ч. О. Олеся (ф. 114), У. Самчука (ф. 195), 

О. Ольжича (ф. 196), З. Геник-Березовської (ф. 201), В. Барки (ф. 204).  

У комплексі опублікованих джерел виділено наступні складові:                  

1) законодавчі та нормативно-правові документи, які висвітлюють державну 

політику України у сфері організації збирання, зберігання, вивчення та 

повернення архівної україніки; 2) державні та галузеві програми, які 

стосуються архівознавчої сфери, а також методичні рекомендації, розроблені 

Державною архівною службою та установами НАН України; 3) державні 

програми та звіти про діяльність Національної комісії з питань повернення в 

Україну культурних цінностей (з 2001 р. – Державної служби контролю за 
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переміщення культурних цінностей через державний кордон); 4) довідники, 

переліки, путівники та електронні бази даних архівної україніки. 

В дисертаційній роботі було здійснено аналіз законодавчих ініціатив, а 

саме законів України «Про інформацію» (1992 р.), «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» (1993 р.), «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» (1999 р.), положення яких стали правовою основою 

проведення єдиної державної політики в архівній галузі: забезпечення 

збереженості і доступу до НАФ, цілеспрямованого поповнення НАФ новими 

документами, юридичного урегулювання процесу передачі в Україну 

документальних зібрань архівної україніки та охорони національної культурної 

спадщини та розвитку міжнародного співробітництва України у сфері культури. 

Як складову джерельної бази було розглянуто та проаналізовано державну 

програму «Національна архівна інформаційна система (НАІС) «Архівна та 

рукописна Україніка» (1991–1996 рр.), завданням якої було введення до 

наукового обігу архівних масивів інформації шляхом з виявлення, обліку, опису 

архівних документів та створення національного банку інформації 

документальних джерел, а також галузеву програму «Архівна україніка» (2008 

р.), мета якої полягала у розробці наукових та організаційних засадах створення 

реєстру архівної україніки. Одним з компонентів джерельної бази стали 

методичні та довідкові видання – «Експертиза цінності документів архівної 

україніки» (2008 р.), «Архівна україніка в Білорусі» (2009 р.), «Архівна 

україніка в Канаді» (2010 р.) тощо. В процесі комп’ютеризації та розширенні 

інтелектуального доступу до українських архівів цінним досягненням стало 

створення Офіційного веб-порталу Державної архівної служби України в 

мережі Інтернет. Його підрозділ «Архівна україніка» став важливим 

компонентом джерельної бази дисертації, зокрема, представлені в ньому 

нормативні документи, переліки повернутих та переданих в Україну архівних 

колекцій, бібліографічні бази даних про матеріали щодо архівної україніки, 

огляди зібрань архівної україніки в архівах інших країн. 
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Охарактеризовано понятійно-термінологічний апарат дослідження, який 

використовуються у роботі, а саме історію створення та визначення поняття 

«архівна україніка» як документів історико-культурної спадщини України, які 

знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються 

історії України, а також термінів «реституція», «реституція в архівній справі», 

«культурні цінності» та «джерельно-інформаційний потенціал». В 

дисертаційному дослідженні автором запропоновано власне тлумачення 

визначення «колекції архівної україніки», «передані колекції архівної україніки» 

та «повернені колекції архівної україніки», із поясненням відмінностей 

останніх. 

В роботі над дисертацією використовувались загальнонаукові 

(аналітичний, синтетичний, логічний, історичний та статистичний), 

загальноісторичні (ідеографічний, хронологічний, історико-генетичний, 

історико-порівняльний) методи дослідження, спеціальні джерелознавчі методи 

– евристичний та джерелознавчої критики (зовнішньої та внутрішньої критики 

джерел) та методи архівознавства – принцип походження та принцип 

територіальності, метод реконструкції архівного фонду та метод 

функціонального аналізу, а також документознавства (метод інформаційного 

аналізу документу). 

Наукове забезпечення діяльності державних інституцій у теоретичній та 

методологічній площині у сфері повернення архівної україніки здійснювалось 

за рахунок розробки категоріально-понятійного апарату, складання облікових 

реєстрів архівної україніки, створення зведеної бази даних науковцями 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства, Інституту української археографії та джерелознавства НАН 

України ім. М.С. Грушевського, Інституту рукопису Національної бібліотеки 

України ім. В.І. Вернадського, а також співробітниками центральних 

державних архівів України. Проблемами реституції та повернення в Україну 

архівної україніки також займається Державна архівна служба України, яка є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого забезпечує реалізацію 
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державної політики у сфері архівної справи, налагодження міжнародних 

зв’язків із зарубіжними архівними, науковими та музейними установами, з 

громадськими та науковими інституціями української діаспори для виявлення, 

обліку і впорядкування архівних колекцій, а також сприяє передачі їх на 

зберігання в архівні установи України. 

В дисертаційному дослідженні автором прослідковано процес створення 

та функціонування спеціальних державних органів: Національної комісії з 

питань повернення в Україну культурних цінностей (з 2000 р. – Державної 

служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний 

кордон), які відіграли провідну роль в реалізації державної політики щодо 

повернення архівного надбання України. Їх головними завданнями було 

виявлення і сприяння поверненню в Україну переміщених культурних 

цінностей, а також захист національних інтересів України, спрямований на 

запобігання незаконного ввезення та вивезення культурного надбання та 

нанесенню шкоди міжнародному престижу України.  

Вагомим здобутком НК з питань повернення в Україну культурних 

цінностей було запровадження державної програми «Повернуті імена» 

(1996 р.), мета якої – повернення в Україну спадщини видатних діячів культури 

та науки, увічнення пам'яті, популяризації і введення їхнього творчого доробку 

до наукового й культурного обігу в Україні, а також програми «Культурні 

цінності України: Втрати. Шляхи повернення» (1999 р.) спрямованої на 

виявлення, вивчення, облік та повернення в Україну культурних цінностей, 

втрачених під час Другої світової війни та в наступні роки. Важливий 

інформаційний, довідковий та науковий зміст мають опубліковані НК звіти та 

серія видань, присвячених поверненню української культурної спадщини.  

Продовжила роботу НК Державна служба контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон, силами якої був розроблений 

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вивезення, 

ввезення та повернення культурних цінностей» (2009 р.) та сформована мережа 

територіальних органів ДСК. Крім цього, ДСК не припиняла започатковану НК 
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видавничу діяльність – публікацію звітів про роботу та науково-довідкових 

праць. Найбільш значущим практичним результатом роботи НК з питань 

повернення в Україну культурних цінностей відображений стало повернення та 

передача в Україну близько 200 тис. одиниць культурних цінностей, а ДСК – 

близько 150 тис. одиниць архівних матеріалів. НК та ДСК брали активну учаcть 

у засіданнях міжурядових україно-польської, україно-угорській, україно-

німецької комісій присвячених поверненню та збереженню культурних 

цінностей переміщених під час Другої світової війни. Впродовж свого 

існування, НК та ДСК вдало виконували покладені на них функції з реалізації 

державної політики України щодо повернення культурних цінностей та 

відіграли консолідуючу роль для української спільноти у світі. На нашу думку, 

рішення про ліквідацію такого органу було поспішним, оскільки на 

сьогоднішній день ці питання перейшли до компетенції Міністерства культури 

України, якому бракне ресурсів для повноцінної роботи в цьому напрямку, і це 

сповільнило процес виявлення та повернення архівної україніки. 

В дослідженні здійснено огляд історії створення та діяльності ЦДАЗУ – 

єдиної архівної установи, яка спеціалізується на здійсненні пошуку, обліку, 

організації зберігання та вивчення документів зарубіжної україніки. Архів веде 

активну діяльність у напрямку міжнародного співробітництва з українською 

діаспорою за кордоном, Міністерством зовнішніх справ України, а також 

науковим та громадськими інституціями, результатом якої було створено 58 

архівних та 4 бібліотечних фондів, а також колекція музейних предметів. 

ЦДАЗУ є координаційним центром з питань архівної україніки, 

співробітництва із українською спільнотою за кордоном, осередком активної 

діяльності у сфері пошуку, повернення, передавання та збереження писемної 

історико-культурної спадщини зарубіжних українців та українських громад, а 

також введення до наукового обігу національної культурної спадщини, що 

зберігається в Україні або опинилася за її межами в різні історичні періоди. 

В дисертаційній роботі встановлено, що переважна більшість документів 

надійшла на зберігання до архівосховищ України від приватних осіб 
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(представників закордонного українства), діаспорних організацій і товариств, 

наукових установ зарубіжних країн, а також від окремих осіб та установ, які 

діють в Україні та співпрацюють з окремими організаціями (особами) 

української діаспори. Передача (дарування) документальних колекцій та 

зібрань в Україну відбувалась із дотриманням чинного українського 

законодавства, а саме у спосіб укладення договорів передачі/дарування. 

Найчастіше, документальна спадщина надходила на зберігання в Україну 

внаслідок її дарування державі Україна в особі МЗС України (далі документи 

передавались до НК (ДСК), що закріплювалось актами прийому-передачі, у 

свою чергу, НК (ДСК) направляла документи на постійне зберігання до 

профільної установи. 

Визначено, що розподіл документів із нових надходжень серед 

архівосховищ здійснювався згідно з тематикою документів та профілем 

архівних установ. Найбільшими осередками зберігання документів архівної 

україніки стали центральні державні архіви, зокрема найбільша кількість 

переданих діаспорних матеріалів зосереджена у сховищах ЦДАЗУ та 

ЦДАМЛМ України, за ними йдуть зібрання ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, 

ЦДАВО України, ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного та ЦДАГО 

України. Значна частина документів зберігається в місцевих державних архівах 

(Полтавської, Закарпатської, Волинської, Чернівецької, Сумської, 

Тернопільської, Одеської, Херсонської областей), архівних установах НАН 

України, державних бібліотеках, університетських бібліотеках, а також в 

громадських наукових організаціях. В роботі здійснено огляд переданих 

колекцій архівної україніки відповідно їх сучасних місць зберігання та 

складений узагальнюючий перелік колекцій архівної україніки, які були 

передані в Україну у 1991–2014 рр. 

В ході роботи над дисертаційним дослідження з’ясовано, що у період 

1991–2014 рр. за кількісними показниками передачі архівних матеріалів лідирує 

США, Канада, Німеччина та Російська Федерація. Найбільша кількість 

документів надійшла у 1994–1995 рр., 2006 р., 2010–2012 рр. та 2014 р., а 
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найменші показники спостерігались у 1991–1993 рр., 2003–2005 рр. та 2007–

2009 рр., а їх хронологічні межі охоплюють ХІХ–початок ХХІ століття. 

Встановлено, що географія надходжень документів зарубіжної архівної 

україніки охоплює країни Західної, Центральної та Східної Європи (Німеччина, 

Франція, Велика Британія, Швейцарія, Австрія, Фінляндія, Хорватія, 

Угорщина, Словаччина, Чехія, Румунія, Польща, Білорусь, Росія), а також 

Сполучені Штати Америки, Канаду, Бразилію, Ізраїль тощо. 

Встановлено, що специфіка типології документів, переданих в Україну у 

1991–2014 рр., полягає у тому, що вони надходили переважно у складі 

джерельних комплексів, які містять писемні (актові та діловодні документи, 

мемуари, епістолярії), зображальні (іконографічні, картографічні, 

фотодокументи), звукові (аудіовізуальні) та речові (музейні предмети) джерела. 

Порівнюючи із типологізаційними схемами архівної україніки, 

запропонованими відомими зарубіжними (П.К. Грімстед) та українськими 

(Г. Боряк, І. Матяш) дослідниками, відзначимо, що серед документів, переданих 

у зазначений період, за територіальною ознакою домінували матеріали, які 

утворилися внаслідок діяльності різних українських інституцій та окремих осіб 

у діаспорі. Натомість документи, створені на українських теренах, і вивезені за 

кордон їх власниками або переміщені у результаті різних військових подій, які 

складали значну частину еміграційних зібрань міжвоєнного періоду (зокрема 

«празьких архівів»), становлять незначний відсоток серед досліджуваних 

надходжень. 

Для оптимального вивчення джерельних комплексів архівної україніки 

використано поділ документів за принципом походження та врахуванням 

історії фондоутворювачів на документи колективного (переважно офіційного) 

походження, які виникли в результаті діяльності державних органів, 

громадсько-політичних, культурно-освітніх та наукових організацій, та 

документи особового походження (особові архіви українських громадсько-

політичних, військових, культурних, наукових, церковних діячів). До 

документів офіційного походження, що створюються однією чи декількома 
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юридичними особами, відносять офіційні державні документи українських 

урядових інституцій, дипломатичні документи, які створювались українськими 

місіями або представництвами офіційних українських установ та організацій, 

документація різноманітних організацій, товариств і союзів (громадських, 

релігійних, мистецьких, студентських, жіночих тощо). Серед архівних 

матеріалів офіційного походження, які були передані в Україну в 

досліджуваний період, найбільшої уваги заслуговують: архів Державного 

центру УНР в екзилі, Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні 

(Швейцарія), товариства «Просвіта», м. Львів, табору військовополонених 

вояків І-ої дивізії Української Національної Армії (м. Беллярія-Ріміні, Італія), 

Братства колишніх вояків І-ої Української дивізії УНА, Об’єднання 

демократичної української молоді (ОДУМ), Українського національного 

об’єднання (УНО), Українського визвольного фонду (УВФ), Організації 

державного відродження України (ОДВУ), Світового конгресу вільних 

українців (СКВУ), Центрального союзу українського студентства (ЦЕСУС) та 

ін., а осередками зберігання такого роду документів є ЦДВО України, ЦДАЗУ, 

ЦДІАЛ та ЦДАГО України. 

Документи особового походження, що утворилися впродовж життя, 

наукової, творчої, службової, громадської та іншої діяльності фізичної особи 

(сім’ї, роду), а також ті, що відклались у їхніх особистих архівах, за кількістю 

та обсягом складають більшість переданих колекцій архівної україніки та 

віддзеркалюють життя та діяльність відомих діячів мистецтва, культури та 

науки. Специфіка систематизації документів особового походження діячів 

науки, літератури та мистецтва залежить від напряму діяльності 

фондоутворювача та відбувається згідно поділу документів на структурні 

підрозділи (документи творчої діяльності, документи службової, громадської і 

політичної діяльності, листування, біографічні документи, мемуари, 

зображувальні документи, документи інших осіб, що відклались у фонді). 

Передана в Україну архівна україніка особового походження 

представлена фондами кінорежисера та письменника О. Довженка, художників 
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Л. Мазуренко, Л. Морозової, Ю. Михайліва, М. Бутовича та Г. Мазуренко, 

письменників і громадських діячів І. Багряного, У. Самчука та В. Коротича, 

хореографа В. Авраменка, артиста балету С. Лифаря, поетів О. Ольжича, 

О. Олеся та В. Барки, М. Ореста та Л. Лимана, археолога Ю. Шумського, 

П. Курінного та В. Щербаківського, поетес Л. Українки, В. Вовк, Г. Черінь та 

Н. Замулко-Дюбуше, акторів та театральних діячів М. Садовського та І. Біра, 

істориків С. Сірополко, Д. Солов’я, О. Пріцака, графіка В. Подоського, 

письменниці та етнографа М. Вовчок, мистецтвознавця В. Січинського, 

громадського діяча і публіциста П. Харидчака, драматурга Ю. Косача, 

журналістів Є. Тендери та Н. Світличної, дослідника Ю. Чапленка, родини 

гетьмана П. Скоропадського, публіциста та етнографа М. Секретара, 

театрального режисера М. Міленка, мовознавця А. Артимовича, бібліографа та 

громадського діяча П. Зленка, інженера О. Сухенка тощо. Найбільшими 

осередками зберігання переданих в Україну фондів особового походження є 

ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, Відділ рукописних фондів і текстології Інституту 

літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України та Наукова бібліотека НаУКМА. 

Документи архівної україніки, які нині представлені у фондах 

українських архівів, мають спільні видові, тематичні та хронологічні 

особливості. Їх можна поділити на дві великі групи: 1) матеріали різних 

державних органів, інституцій, політичних партій, організацій, культурно-

освітніх, наукових та ін. установ доби визвольних змагань 1917–1920 рр. та 

еміграційного періоду; 2) особові архіви українських громадсько-політичних, 

культурних, церковних діячів. За територіальною ознакою (принципом 

походження) ці документи поділяються на: 1) матеріали, створені на 

українських теренах і вивезені за кордон їх власниками; 2) матеріали, які були 

створені внаслідок діяльності різних українських інституцій та окремих осіб у 

діаспорі. За хронологічною ознакою більшість документів архівної україніки 

торкаються подій ХХ ст. (частково – періоду Української революції 1917–

1921 рр., міжвоєнного періоду; більшість висвітлюють життя та діяльність 

українців у світі у другій половині ХХ ст.). За номінальною ознакою це: а) 
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документи урядових установ УНР, ЗУНР та Української Держави гетьмана 

П. Скоропадського; б) документи, створені за кордоном українськими 

дипломатичними місіями та представництвами; в) документи українських 

військових структур, формувань та з’єднань; г) документація українських 

громадських, наукових, освітніх, релігійних організацій та об’єднань за 

кордоном; д) матеріали, які відклалися внаслідок життєдіяльності окремих 

представників української діаспори у світі (їх особові архівні колекції). 

Джерельні комплекси архівної україніки, які надійшли на зберігання до 

архівних установ України, репрезентують тематичне різноманіття і 

концентрують у собі надзвичайно потужний джерельний потенціал для 

наукових досліджень. У професійних наукових колах спостерігається тенденція 

до збільшення зацікавленості дослідників історією української еміграції та 

діаспори, з чим і пов’язане зростання запитів на отримання доступу до 

зазначених документів та їх подальшого використання, який обумовлений 

укладеними угодами про передачу документів, в яких згідно до висловлених 

фондоутворювачами побажань встановлюється рівень доступу до архівних 

матеріалів. Більшість нових надходжень перебуває у відкритому доступі в 

архівних установах згідно Законів України «Про НАФ» та «Про доступ до 

публічної інформації». 

Розглядаючи архівну україніку з точки зору історичного джерела, можна 

визначити її як носій історичної інформації, що виник у результаті 

еміграційного руху кінця ХІХ – ХХ ст., а також діяльності значної кількості 

діаспорних товариств, організацій, інституцій та її окремих представників. У 

результаті здійснення джерелознавчого аналізу комплексів документів архівної 

україніки, які надійшли на зберігання до архівних установ України у 

досліджуваний період, було встановлено, що вони репрезентують широке 

тематичне різноманіття, оскільки містять різні види джерельної інформації – 

політичної, соціокультурної, історичної, особистісної тощо. В свою чергу, 

документальні колекції архівної україніки можуть стати основою вивчення або 

інформаційно доповнити та збагатити існуючі наукові розвідки щодо 
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політичної історії України ХХ ст., а саме періоду національно-визвольний 

змагань 1917–1921 рр., воєнного та повоєнного періодів історії, діяльності 

українських військових формувань, історії дипломатії, історії та діяльності 

української еміграції, діаспорного студентського руху, біографістики, а також 

історії культури, мистецтва і науки. Слід зазначити, що великий обсяг 

документальних колекцій переданої архівної україніки (1991–2014 рр.) не 

дозволяє науковцям повністю охопити їх інформаційний масив, однак сприяє 

поглибленому аналізу змісту та інформаційного наповнення джерельних 

комплексів, що свідчить про їх вагомий джерельний потенціал для вивчення 

низки актуальних проблем суспільно-політичної, церковної та культурної 

історії України та української діаспори ХХ ст. 

Джерельний та інформаційний потенціал документів архівної україніки 

відображено у дисертаційних дослідженнях, монографіях та статтях науковців. 

Однак, процес актуалізації архівної україніки доволі слабкий, що пов’язано з 

тим, що вивчення архівної україніки зовсім нещодавно оформилось в окремий 

науковий напрям, а документальні колекції надійшли на зберігання до архівних 

установ України теж не так давно і продовжують надходити, тому і наукові 

дослідження з їх застосування не настільки масові. Через це виникає комплекс 

джерел, який залишається досі не введеним до наукового обігу, серед якого 

значна кількість документів, що складають архівні фонди ЦДАЗУ, зокрема 

документи українських організацій та установ, що діяли на еміграції в Канаді, 

США, Чехії, Словаччині, Німеччині, Польщі, Болгарії тощо, а також діаспорних 

діячів культури, мистецтва та науки – Г. Черінь, А. Жуковського, І. Борщака, 

М. Селешка, П. Голубенка, А. Жука. Залишається не здійснений архівний 

аналіз фондів ЦДАМЛМ України, а саме В. Вовк, В. Коротича, А. Струка, 

М. Радиша, Б. Подолянка, В. Авраменка, Д. Нитченка, Ю. Косача, а також 

документів І. Пулюя в ЦДІАЛ та ін. 

Встановлено, що до наукового обігу залучено частину переданих в 

Україну документів. Вважаємо за доцільне висловити низку пропозицій щодо їх 

подальшого використання. По-перше, доцільно було скласти зведений перелік 
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фондів архівної україніки, сформований на основі переданих упродовж 

останніх двадцяти років в Україну колекцій архівної україніки, і розмістити 

його сайті Державної архівної служби України. По-друге, важливо було б 

здійснити підготовку низки анотованих міжархівних путівників за темами 

«Фонди української політичної еміграції в архівах України», «Культурно-

мистецькі об’єднання української діаспори», «Особові архівні фонди 

українських діячів, передані в Україну», що значною мірою сприяло б 

розширенню інтелектуального доступу до колекцій архівної україніки, а також 

важливим напрямком подальшого використання архівної україніки вважаємо 

підготовку спільних з архівістами наукових та видавничих проектів, ширше 

залучення документів зарубіжної україніки під час написання магістерських та 

дисертаційних робіт з української політичної та культурної історії, 

архівознавства, джерелознавства. По-третє, повернення або передачу 

документів архівної україніки в Україну пропонуємо здійснювати шляхом 

обміну копіями матеріалів (наприклад мікрофільмами), що нівелюватиме 

потребу їх фізичного переміщення до України, а з розвитком науково-

технічного прогресу, у т.ч. комп’ютерних технологій, стає можливим створити 

віртуальний репозитарій колекцій архівної україніки, що запобігатиме 

порушенню засадничого принципу архівознавства – неподільності архівного 

фонду, сприятиме спрощеному доступу до комплексів архівної україніки, які 

зберігається в інституціях різних країн світу. Передбачається, що такий 

електронний архів має знаходитись у вільному доступі в мережі Інтернет та 

бути створеним з урахуванням сучасних стандартів архівного описування, в 

якому колекції будуть представлені на рівні опису, а рідкісні та найцінніші з 

них – на рівні окремих документів. Головним завданням такого цифрового 

архіву має бути об’єднання різних частин однієї колекції з установ різних країн 

світу в одній електронній базі даних, що сприятиме інтеграції їх в єдиний 

інформаційний простір. Такий амбітний проект може бути реалізований у разі 

досягнення міжнародних домовленостей, а також спільної роботи архівістів 

різних країн, задля створення архіву без кордонів, який відповідатиме викликам 
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часу, а саме глобалізаційним тенденціям у розвитку науки, зокрема й в архівній 

справі. 

Таким чином, документальні комплекси архівної україніки визнані 

невід’ємною частиною НАФ та національно-культурного надбання 

українського народу, тим самим підтверджуючи його багатовікове існування та 

складний історичний шлях, а також згадувані документи є свідченням єдності 

української нації та інтегрованості його в світове співтовариство. 
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історик, публіцист, літературознавець, дипломат, громадський діяч. 1915–

1958 рр. Оп. 1. 

 

Ф. 49 Центральний державний архів зарубіжної україніки. 2007–2012 рр. 

 

Оп. 1 

17. Накази № 1 од-8 з основної діяльності, 10 серпня – 06 грудня 2007 р., 

66 арк. 

18. Ф. 52 «Об’єднання українців Закерзоння». 1989–2000 рр. Оп. 1. 

 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України 

 

19. Ф. 524 Документи діячів українського образотворчого мистецтва. 

Колекція. Михайлів Юхим Спиридонович (1985–1935) український 

художник та мистецтвознавець. 1922–1995 рр. 

20. Ф. 599 Коротич Віталій Олексійович, український поет. 1941–2004 рр. 

Оп. 1. 

21. Ф. 690 Довженко Олександр Петрович, український радянський 

кінорежисер і письменник, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний 

артист РРФСР. 1911–1986 рр. Оп. 1–4. 
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22. Ф. 1186 Багряний Іван (справжнє прізвище і ім’я Лозов’ягін Іван 

Павлович), український письменний і політичний діяч. 1926–1995 рр. Оп. 

1–2. 

23. Ф. 1212 Віра Вовк (справжнє прізвище Селянська Віра Остапівна) 

українська письменниця, літературознавець, перекладач і художник. 

1825–2008 рр. Оп. 1–2. 

24. Ф. 1256 Документи українських колекціонерів – збирачів творів 

літератури і мистецтва. Колекція. Богдан Теодор, український 

колекціонер. 1918–1921 рр. Оп. 2. 

25. Ф. 1256 Документи українських колекціонерів – збирачів творів 

літератури і мистецтва. Колекція. Дражевська Любов Артемівна, 

український геолог та журналіст. Кін. ХІХ ст., 1906–2004 рр. Оп. 4. 

26. Ф. 1256 Документи українських колекціонерів – збирачів творів 

літератури і мистецтва. Колекція. Красковська Людмила, словацький 

колекціонер, історик, археолог та нумізмат.1917–1939, 1991 рр. Оп. 7. 

27. Ф. 1256 Документи українських колекціонерів – збирачів творів 

літератури і мистецтва. Колекція. М. Лобанов-Ростовський, 

американський колекціонер, геолог і банкір. 1981–2002 рр. Оп. 9. 

28. Ф. 1256 Документи українських колекціонерів – збирачів творів 

літератури і мистецтва. Колекція. Струк Арсентій Данилович, російський 

і український письменник, перекладач і журналіст. 1961–1988 рр. Оп. 91. 

29. Ф. 1301 Черінь Ганна Іванівна (справжнє ім’я Грибінська, по чоловікові 

Паньків), українська письменниця, 1943–2000 рр. Оп. 1–2. 

 

Ф. 1306 Морозова Людмила Миколаївна, українська художниця. 1905–

1998 рр. 

 

Оп. 1. 

30. Спр. 13. Морозова Л.М. Автобіографія, 1978–1985 рр., 23 арк. 

31. Спр. 14. Біографічні довідки про батьків. Автограф. б/д, 2 арк. 
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32. Ф. 1308 Радиш Мирослав, український художник театру і живописець. 

1940–1982 рр. Оп. 1. 

33. Ф. 1350 Подолянко Богдан Степанович (псевдонім Австралюк), 

український журналіст і громадський діяч, 1937–2000 р. Оп. 1. 

34. Ф. 1346 Нитченко (справжнє прізвище Ніценко) Дмитро Васильович, 

український письменник і літературознавець. 1930–1992 рр., Оп. 1. 

 

Ф. 1349 Авраменко Василь, український хореограф і актор. 1931–1975 рр. 

 

Оп. 1 

35. Спр. 1. «З правдивою приємністю…» Текст виступу в УВУ (Мюнхен, 

Німеччина) з подякою та вручення йому Почесної грамоти з нагоди 75-

річчя від дня народження та за заслуги у відродженні й поширенні 

українського народного мистецтва, 1970 р., 2 арк. 

36. Спр. 2. «З Різдвом Христовим і Новим Роком!..» Звернення до всього 

духовенства з проханням надати матеріальну допомогу і підтримку у 

проведенні фестивалів української народної творчості, 1970 р., 1 арк. 

37. Спр. 5. Афіші, рекламні листи, програми фестивалі та фільмів Авраменка 

Василя, 1960–1972 рр., 4 арк. 

38. Спр. 6. Почесна грамота УВУ (Мюнхен, Німеччина), видана авраменку 

Василю з наоди його 75-річчя від дня народження та за заслуги у 

відродженні українського народного мистетцва, 1970 р., 2 арк. 

39. Спр. 7. «Авраменко в Ізраїлі», «In the world of music» та ін., «Фестиваль 

української пісні, музики і танцю» та ін. Редакційні статті та замітки про 

творчість Авраменка Василя. Вирізки та ксерокопії з газети «Преса», 

1931–1972 рр., 5 арк. 
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Ф. 1366 Бутович Микола Григорович, художник-графік. 1922–1998 рр. 

 

Оп. 1 

40. Спр. 18. Ілюстрації до книжки епіграм. 1940–1960 рр., 14 арк. 

41. Спр. 25. Епіграми на Барку В., Маланюка Є., Олеся Олександра, 

Осьмачку Т. та ін.. Автограф, 1953–1954 рр., 34 арк. 

42. Спр. 51. Матеріали про створення іконостасу у Церкві Господнього 

Вознесіння в Нью-Йорку: угода, листування, плани, розрахунки тощо, 

лютий-жовтень 1952 р., 32 арк. 

43. Спр. 55. Бутович М.Г. «Зі споминів сірожупанника». Автограф., 

машинопис, 1957 р., 12 арк. 

44. Спр. 56. Мандзенко Й. «Сіра дивізія», «Табір полонених українських 

стрільців в Йозефштадті – Австро-Угорщина», Проход В. «З місця 

тимчасового осідку 1-ої української стрілецько-козацької дивізії» та ін.. 

спогади. Рукопис, машинопис, 1958, 1950-і рр., 35 арк. 

45. Ф. 1367 Косач Юрій Миколайович, український письменник, 1917–

1989 рр., Оп. 1. 

 

Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України 

 

Ф. 4021 Бутович Микола Григорович (1895-1961) – художник-графік, член 

Об’єднання митців-українців Америки. 1924 р. 

 

Оп. 1. 

46. Спр. 7. Малюнки краєвидів Закарпаття (олія), малюнки українськиї монет 

(олівець), б/д, 38 арк. 

47. Спр. 9. Зошити з ескізами малюнків (олівець), 1923 р., 66 арк. 

48. Спр. 14. Чернетки праць «Проба пера», «Не ріжмо хліб мотузом» 

(рукопис), б/д, 36 арк. 
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49. Спр. 18. Листи від Л. Бурачинської, П. Ковжуна, О.Олеся, [Л. Янушевича] 

та інших кореспондентів, 1931–1939 рр., 19 арк. 

50. Справа фонду 4021 Бутович Микола Григорович (1895-1961) – художник-

графік, член Об’єднання митців-українців Америки, 1945–2003 рр., 19 

арк. 

51. Ф. 4211 Мiсiя УНР в Швейцарії. 1918–1926 рр. Оп. 1. 

52. Ф. 4433 Сірополко Степан. Видатний український вчений, громадський 

діяч. Оп. 1–2. 

53. Ф. 5235 Уряд Української Народної Республіки в екзилі. 1920–1991 рр. 

Оп. 1. 

54. Ф. 5245 Євген Штендера: Особовий архів (місія УПА за кордоном). 1939–

2005 рр. Оп. 1. 

 

Ф. 5304 Державна служба контролю за переміщенням культурних 

цінностей через державний кордон України Міністерства культури 

України, м. Київ, 1992–2011 рр. 

 

Оп. 1. 

55. Спр. 4. Документи (акти, довідки, листування) про передачу архівних 

матеріалів О.П. Довженка з Москви, 1993–1997 рр., 72 арк.  

56. Спр. 5. Документи (акти, довідки, листування) про передачу документів 

(твори, олівці, фотоальбоми) В. П. Некрасова із Франції (Париж) від В. 

Кондирєва до Центрально державного архіву-музею літератури і 

мистецтва України, 1993 р., 8 арк. 

57. Спр. 7. Документи (акти, довідки, листування) про передачу спадщини 

української поетеси а художниці Галі Мазуренко з Великобританії до 

Державного музею літератури України, 1993 р., 25 арк. 

58. Спр. 9. Документи (акти, довідки, листування) про передачу документів 

Товариства «Просвіта» з Польщі до Центрального державного 

історичного архіву України у м. Львів, 1993 р., 20 арк. 
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59. Спр. 10. Документи (акти, довідки, листування) про передачу 

меморіальних речей (книжки, конверти) І. Багряного до Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України, 1993 р., 75 арк. 

60. Спр. 18. Документи (акти, довідки, листування) про передачу архівних 

матеріалів з приватного архіву Степана Сірополка у Чехії до ЦДАВО 

України, 1994–1997 рр, 21 арк. 

61. Спр. 19. Документи (акти, довідки, листування) про передачу спадщини 

О. Олеся та О. Ольжича, отриманої Посольством України в Чеській 

Республіці, в Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної 

Академії наук України, 1994–1998 рр., 19 арк. 

62. Спр. 21. Документи (акти, довідки, листування) про передачу архівних 

матеріалів та меморіальних речей Лесі Українки із США до Музею 

видатних діячів Української культури, 1994 р., 8 арк. 

63. Спр. 24. Документи (акти, довідки, листування) про передачу архіву-

музею Уласа Самчука до Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 

Національної Академії наук України, 1994 р., 23 арк. 

64. Спр. 28. Документи (акти, довідки, листування) про передачу архівних 

матеріалів письменника Василя Барки із США до Інституту літератури 

Національної Академії наук України, 1994–1995 рр, 34 арк. 

65. Спр. 30. Документи (акти, довідки, листування) про передачу архівних 

матеріалів та літературних творів з приватного архіву Людмили 

Красковської в Чехії до Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України, 1995–1996 рр, 7 арк. 

66. Спр. 31. Документи (акти, довідки, листування) про передачу історичної 

пам’ятки «Жалувану грамоту Петра І» з Німеччини до Центрального 

державного історичного архіву України у м. Києві, 1995 р., 9 арк. 

67. Спр. 32. Постанова про Державну програму «Повернуті імена», 6 арк. 

68. Спр. 34. Документи (акти, довідки, листування) про передачу архівних 

матеріалів та меморіальних речей українського хореографа, кіномитця 
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Василя Авраменка із США до Корсунь-Шевченківського державного 

історико-культурного заповідника, 1995–1996 рр., 13 арк. 

69. Спр. 35. Документи (акти, довідки, листування) про передачу матеріалів, 

пов’язаних з життям та творчістю Юхима Михайліва, до Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України, 1995–1997 рр., 

11 арк. 

70. Спр. 38. Протоколи № 1, 2 засідань українсько–угорської комісії у справі 

повернення культурних цінностей, що потрапили під час Другої світової 

війни та наступні роки на територію іншої країни, 1996–1997 рр., 11 арк.  

71. Спр. 42. Протокол першого засідання Міжурядової українсько-польської 

комісії у справі охорони та повернення втраченого і незаконно 

переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей, 1997 р., 

3 арк. 

72. Спр. 46. Документи (акти, довідки, листування) про передачу архівних 

матеріалів Миколи Садовського до ЦДАВО України, 1998 р., 5 арк. 

73. Спр. 49. Спільна постанова Міністерства культури і мистецтв України, 

Національної комісії з питань повернення в Україну культурних 

цінностей, Головного архівного управління країни, Національної 

Академії наук України про державну програму «Культурні цінності 

України: Втрати. Шляхи повернення», 1999 р., 7 арк. 

 

Оп. 2 

74. Спр. 12. Акти № 36а–52 про передачу культурних цінностей, 2002 р., 

71 арк. 

75. Спр. 17. Акти № 58–83 про передачу культурних цінностей, 2003 р, 

176 арк. 

76. Спр. 21. Акти № 84–101 про передачу культурних цінностей, 2004 р., 

78 арк. 

77. Спр. 27. Акти № 104–125 про передачу культурних цінностей, 2005–

2006 рр., 135 арк. 
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78. Спр. 31. Акти № 126–134 про передачу культурних цінностей, 2007 р., 

28 арк. 

79. Спр. 38. Акти № 148–157 про передачу культурних цінностей, 2009 р., 

117 арк. 

 

Центральний державний історичний архів України, м. Львів 

 

Ф. 309 Наукове товариство ім. Шевченка, м. Львів (1873–1939, 1941–

1944 рр.). 1757–1946, 1955, 1973 рр., копії з 1741 р. 

 

Оп. 1 

80. Спр. 2892. Особисті документи доктора Івана Пулюя, 1837–1841, 1867–

1918, 1938–1939 рр., 51 арк. 

81. Спр. 2893. Біографія Пулюя Івана. Ксерокопія., [до 1906 р.], 7 арк. 

82. Спр. 2894. Листи Пулюя Івана до о. Білинського Е., Горбачевського І., 

о. Гриньохи І. та інших осіб. Оригінали. копії, 1885–1917 рр., 25 арк. 

83. Спр. 2895. Листи товариств та Будіславлевича Е., Дроздовського С., 

Маначинського С., Шухевича С. та інших осіб до Пулюя Івана, 1877–

1917 рр., 55 арк. 

84. Спр. 2896. Листи Пулюя Івана до батька, сестри, дітей та інших членів 

родини, 1890–1917 рр., 21 арк. 

85. Спр. 2897. Листи батька, братів, сестер та інших членів родини до Пулюя 

Івана, 1874–1920 рр, 1939 р., 246 арк. 

86. Спр. 2898. Протоколи, листи, угоди та інші документи про спадщину 

Пулюя Павла, батька Пулюя Івана, 1889–1899 рр., 23 арк. 

87. Спр. 7628–7633. Протоколи загальних зборів Головної управи товариства 

«Просвіта» за 1868–1923 рр. 
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Ф. 389 Верховна пластова команда, м. Львів. 1910–1939 рр. 

 

Оп. 1 

88. Спр. 976. Запрошення на урочистий концерт, програма сходин куреня 

ім. Б. Хмельницького в Зборові, анкета про вступ до куреня ім. П. Орлика 

в Золочеві та ін.. документи Багрія Ярослава, 1926–1927, 14 арк. 

89. Ф. 870 Макух Іван, адвокат, голова української радикальної партії, член 

української національної ради, секретар внутрішніх справ ЗУНР, 

почесний член товариства «Просвіта», член і організатор українських 

товариств і кооперативів. 1872, 1900, 1945–1960 рр. Оп. 1. 

90. Ф. 871 Павликовський Юліян, кооператор, агроном, громадсько-

політичний діяч, економіст, публіцист, дійсний член НТШ. 1892–1894, 

1898–1990, 1997 рр. Оп. 1.  

91. Ф. 872 Союз українок Америки (1925 р. – продовжує діяльність). Оп. 1. 

 

Ф. Р–16 Табір військовополонених вояків І-ої дивізії Української 

Національної Армії, м. Беллярія-Ріміні (Італія). 1940–1948, 1951–1952 рр. 

 

Оп. 1 

92. Спр. 2 Альбом з фотографіями і листівками про перебування 

військовополонених у таборі в Ріміні (Італія), 1940–1947, 1951–1952 рр., 

135 арк. 

93. Спр. 3 Альбом Альфреда Бізанця. Фотографії, 1940 р., 5 арк. 

 

Ф. Р– 19 Братство колишніх вояків І-ої Української дивізії УНА (1949 р. – 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Архівні матеріали, передані / повернені в Україну за сприяння 

Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей (1993 – 1999 рр.) 

 
 

№ 

п\п 

Р
о
к

и
 п

ер
ед

а
ч

і 
/ 

п
о
в

ер
н

ен
н

я
 в

 

У
к

р
а
їн

у
 

Документ, що 

підтверджує 

надходження 

документів до 

установи 

зберігання 

Назва, стисла 

характеристика та 

хронологічні межі 

переданих матеріалів  

Установа / особа, що 

передала матеріали 

 

Країна, 

з якої 

надійшли 

матеріали 

Місце сучасного 

зберігання 

Кількість / 

обсяг 

од. зб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1993 Акт прийому 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України від 

06.04.1993 р.,  

№ 53 від 

17.04.1997 р. 

 

Архівні матеріали, 

книжкова колекція та 

меморіальні речі 

кінорежисера, 

письменника 

Олександра Довженка, 

1911–1986 рр. 

Ірина Петрова (1993 р.); 

О. Федорук, голова НК; 

В. Савельєв, президент 

Українського фонду 

культури; С. Кот, Інститут 

історії НАНУ  

(1994–1997 рр.) 

Російська 

Федерація 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 690) 

  

1 спр.,  

352 негатива,  

157 док. (оп. 2) 

8 друк.видань; 

1164 док., 

311 негатива 

(оп. 3–4),  

955 друк. 

видань 

2.  1993 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

22.07.1993 р. 

 

Архів Товариства 

«Просвіта»,               

1868–1923 рр. 

(шість книг протоколів 

загальних зборів і 

засідань Головного 

Відділу Товариства 

«Просвіта». 

Документи передані в якості 

подарунку українському 

народу під час візиту 

президента Польщі Лєха 

Валенси в Україну у травні 

1993 р. Міністерством 

культури та мистецтва 

Республіки Польща 

Республіка 

Польща 

ЦДІАЛ України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 348, 

оп. 1, спр. 7628-

7633). 

6 томів 

 

 

 

 

 

 

 



 

2
5
1
 

2
5
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.  1993 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

04.08.1993 р. 

 

Архів та художні твори 

художниці Галини 

Мазуренко, 

1922–1992 рр. 

 

Г. Мазуренко за сприяння 

Посольства України у 

Великій Британії за 

посередництва 

Ю. Покальчука 

(повноваженого 

представника НК) 

 

Велика 

Британія 

 

Державний музей 

літератури 

України  

 

48 од. зб. 

4.  1993-

1995 

Акт передачі 

документів до 

зазначених 

установ від 

15.12.1993 р., 

Акт 

надходження 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України 

№ 10 від 

21.01.1993 р.,  

№ 60 від 

10.06.1994 р, 

№ 50 від 

25.05.1995 р., 

№ 75 від 

25.07.1995 р. 

Архівні документи 

письменника 

Івана Багряного, 

1926–1995 рр. 

Фундація І. Багряного в 

Німеччині за сприяння 

письменника О. Шугая, 

громадсько-політичного 

діяча О. Коновала (США), 

літературознавцем 

Л. Череватенка 

 

ФРН, 

США 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1186), 

ІЛ НАНУ  

(2 док., 15 друк. 

вид.), ДІБУ (17 

друк. видань), 

Сумський 

краєзнавчий 

музей (5 од.)., 

ДМЛУ (14 док та 

друк. видань, 3 

муз. предмета) 

575 од. док.,  

257 

меморіальних 

предметів,  

32 друк. видань 

 

5.  1993 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

26.06.1993 р. 

Архівні матеріали 

письменника Віктора 

Некрасова,  

1930–1997 рр. 

Передав Віктор Кондирєв 

(син дружини В Некрасова) 

Франція ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1185) 

 

40 док.,  

365 фото, 

5 фото-

альбомів, 

1 ескіз 
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6.  1994 Документи 

надійшли до НК 

21.04.1994 р. 

Архів поета 

Олега Ольжича 
 

Громадянин Чеської 

Республіки Марко 

Березовський виконав 

заповіт матері – Зіни Ґеник-

Березовської, та передав 

творчу спадщину 

О. Ольжича українському 

народові в особі тодішнього 

Віце-прем’єр-міністра, 

академіка НАН України 

Миколи Жулинського та 

відомої дослідниці 

української літератури 

Михайлини Коцюбинської. 
 

Чеська 

Республіка, 

Словаччина 

ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 196). 

 

902 од. зб 

7.  1994 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

02.06.1995 р., 

13.08.1996 р. 

Архівні матеріали 

хореографа 

Василя Авраменка, 
1931–1975 рр. 

 

Маріян Коць 

(меценат, громадсько-

культурний діяч, журналіст, 

видавець, повноважений 

представник НК) 

 

США Корсунь-

Шевченківський 

державний 

історико-

культурний 

заповідник, 

Інститут 

мистецтво-

знавства, 

фольклористики 

та етнології 

НАНУ 

398 од. зб. 

8.  1994 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

11.08.1994 р. 

Архів, бібліотека 

археолога  

Юрія Шумовського 
 

Маріян Коць за сприяння 

Українсько-Американського 

Допомогового Комітету, 

перевезені директором 

Державного історико-

культурного заповідника 

м. Дубно П.П. Смоліним. 

США 

 

Державний 

історико-

культурний 

заповідник у 

м. Дубно 

Рівненської 

області 

592 од. зб. 
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9.  1994 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

04.08.1994 р. 

Архівні матеріали, 

друковані видання та 

меморіальні речі, 

пов’язані з Лесею 

Українкою та родини 

Косачів 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Сергіїв, племінниця 

поетеси, донька Ізидори 

Косач-Борисової, за 

посередництва повіреної 

особи Т.О. Борисюк (Нью-

Йорк). 

 

США 

 

Музей видатних 

діячів 

української 

культури  

 

147 од. зб 

(оригінал вірша 

1895 року та 

дві фотокартки 

(оригінали), на 

одній із них, 

Л. Українка 

разом із 

Ольгою 

Кобилянською 

(Чернівці, 

1901 р), а 

другий знімок– 

Лариси Косач 

(Києві у травні 

1913 р.) 
 

10.  1994 

 

Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

01.07.1994 р., 

24.10.1994 р. 

Архівні матеріали та 

меморіальні речі з 

квартири Олександра 

Довженка,  

1911–1986 рр. 

Ірина Петрова за сприяння 

Служби безпеки України в 

особі В. Малікова. 

 

Російська 

Федерація 

ЦДАМЛМ 

України 

(16 док. увійшли 

до складу ф. 

690), Сосницький 

літературно-

меморіальний 

музей 

О.Довженка 

3 справи,  

1865 арх. док., 

310 тис. 

кінокадрів,  

20 друк. 

видань,  

2 музейні 

предмети 

11.   Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

вересня 1994 р. 

 Ірина Петрова   Сосницький 

літературно-

меморіальний 

музей 

О. Довженка 

 

104 музейні 

предмети з 

квартири 

О. Довженка 



 

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12.  1994 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

19.12.1994 р. 

Архівні документи і 

матеріали пов’язані з 

життям і творчістю 

живописця, Михайла 

Андрієнка-Нечитайла 

 

Рене Герра, 

(проф. Інституту східних 

мов) 

Франція Херсонський 

художній музей 

ім. 

О. Шовкуненка 

43 од. зб. 

13.  1994 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до  

ІЛ НАНУ, 

Національного 

музею 

літератури 

України та 

Музею 

У.Самчука в  

с. Тилявці 

Терноп. обл. від 

01.12.1994 р. 

 

Архів письменника 

Уласа Самчука 

Євгенія Пастернак (куратор 

архів-музею У. Самчука в 

Канаді), директора пансіонів 

ім. Івана Франка» (Торонто) 

за посередництва Голови 

дирекцій Товариства 

«Український дім для 

старших» ім. І. Франка 

Я. Семотюка та члена 

дирекції товариства 

О. Харченка. 

 

Канада ІЛ НАНУ  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 195, 

1650 од. зб.),  

Музей 

У. Самчука в с. 

Тилявці 

Терноп.обл., 

Національний 

музей літератури 

України 
 

96 тис. од. зб,  

767 друк. 

видань,  

60 

меморіальних 

предметів. 

 

14.  1994-

1996 

Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до  

ІЛ НАНУ від 

19.12.1994 р.,  

№ 35 від 

10.11.1995 р., 

від 25.05.1996 р. 

 

 

Архів поет, прозаїка, 

критика Василя Барки, 

1950-ті– кін. 1980-ті рр. 

 

 

Маріян Коць  

(меценат, громадсько-

культурний діяч, 

повноважений представник 

НК), в дар від В. Барки 

 

США ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 204) 
 

168 док. 
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15.  1995 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

19.04.1996 р. 

Листи історика, 

публіциста 

Д. Дорошенка, 

мистецтвознавця 

В. Січинського, 

археолога 

В.Щербаківського та 

книги з особистої 

бібліотеки Людмили 

Красковської 

 

Л. Красковська 

(співробітниця 

Земледєльческого музею в  

м. Братислава, Словаччина)  

Словаччина ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1256, 

оп. 7, спр. 1–11 ) 

36 док, 

31 примірник  

літератури 

16.  1995 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 35 

від 14.04.1995 р. 

 

Архівні та меморіальні 

речі поета 

Олександра Олеся 
та вченого, політичного 

діяча Олега Ольжича 

 

 

С. Сірополко, 

М. Березовський, 

Л. Красковська (матеріали 

 О.Олеся), П. Мурашко (з 

архіву Карлового 

університету у Празі), 

Л. Красковська (матеріали 

О. Ольжича) за сприяння 

Посольства України в 

Чеській Республіці 

Чеська 

Республіка 

ІЛ. НАНУ 
(документи 

О. Олеся 

увійшли до 

складу ф. 114, а 

документи 

О. Ольжича до 

складу ф. 196) 

 

 

понад  

2 тис. од. зб. 

(О. Олесь), 

47 од. зб. 

(О. Ольжич) 

17.  1995 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 18 

від 26.05.1998 р. 
 

Архівні матеріали 

актора, театрального 

діяча Миколи 

Садовського 

(Тобілевича) 

(ужгородського періоду 

його діяльності на посаді 

директора та режисера  

Руського театру у 1920–

1921 рр.), 

1907–1926 рр. 

 

Передані посольством 

України в Чеській Республіці  

Чеська 

Республіка 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 4024, 

оп. 2, спр. 1–5) 

37 од. зб., 

3 альбоми 
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18.  1995 Акт прийому 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України від 

09.08.1995 р. 

Архівні матеріали та 

бібліотека Олександра 

Довженка 

Ірина Петрова Російська 

Федерація 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 690 та 

книжкової 

колекції 

О. Довженка  

№ 24). 

 

22 арх. док., 

7 арк., 

1 справа, 

4 друк. видання 

19.  1995 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 33 

від 24.03.1995 р. 

«Жалувальна грамота 

Петра Олексійовича 

Київському 

Митрополитові на 

підтвердження грамоти 

від 1691 року про 

затвердження Варлама 

Ясинського у сані 

Митрополита та 

повернення Київській 

митрополії Глухівської, 

Конотопської та 

Борзенської протопій» з 

Київського архіву давніх 

актів, вивезена у 

Німеччину під час Другої 

світової війни. 

Пергамент. Рукопис. 

1700 р. 

 

 

 

 
 

Передано в Україну 

директором німецького 

культурного центру  

«Гете-Інститут» графинею 

Уте Баудіссін. 

ФРН ЦДІАК України  1 од. зб. 
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20.  1995 Акт про прийом 

культурних 

цінностей від 

19.04.1997 р. 

 

Архів та бібліотека 

вченого, культурного 

діяча Степана 

Сірополко, 

1892–1996 рр. 
 

ПосольствоУкраїни в Чехії 

та за участі проф. Т. Ківшар  

 

Чеська 

Республіка 

 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 4433),  

Національна 

парламентська 

бібліотека 

України 

 

18 од. 

21.  1995 Надійшло до 

НК  

04.04. 1995 р. 

Щоденник археолога 

Нандора Феттиха 
(археолог, працював у 

Києво-Печерській лаврі 

1941-1942 рр.) 

 

Головне управління 

культури Угорської 

Республіки в особі О. Бедо 

Угорщина Нац. комісія  1 од. зб.  

(100 арк.) 

ксерокопія 

22.  1995 Акт 

надходження до 

ЦДАМЛМ 

України № 65, 

від 

06.05.1997 р.;  

до НХМУ від 

18.08.1996 р. 
 

Матеріали про творчу 

діяльність та художні 

твори художника театру 

Мирослава Радиша, 

1940–1982 рр. 

 

Оксана Міяковська-Радиш США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1308, 

оп. 1, спр. 1–17), 

Національний 

художній музей 

України 
 

180 док,  

2 картини 

23.  1996 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАМЛМ 

України від 

19.04.1996 р. 

Колекція марок УНР 
Георгія Богдана 

 

Надійшли поштою від сина 

Г. Богдана із Челябінська до 

Посольства України в 

Російській Федерації. 

 

РФ ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1256, 

оп. 2, спр. 1) 

 
 

14 док. 
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24.  1996 Акт 

надходження до 

ЦДАМЛМ 

України  

№ 28 від 

04.03.1997 р., 

№ 128 від 

05.08.1998 р. 

Архівні та мистецькі 

матеріали художниці 

Людмили Морозової, 

1905–1998 рр. 

Маріан Коць США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1306, 

оп. 1, спр. 1–128) 

751 док., 

34 музейних 

предмета, 

36 друк видань. 

 

25.  1996 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 30 від 

05.08.1998 р. 

Архів та твори графіка  

Віктора Подоського,  

у складі особового 

архіву Л. Морозової, 

1950–1965 рр. 

Маріан Коць  США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1306, 

оп. 1, спр. 114–

119), 

Київський музей 

західного та 

східного 

мистецтва 

36 од. зб.  

26.  1996 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до  

ІЛ НАНУ від 

27.05.1996 р., 

від 25.07.1996 р. 
 

Книжки з особистої 

бібліотеки Бориса 

Лобача-Жученка 
(правнук М. Вовчка), 

1935–1996 рр. 

 

Посольство України в 

Російській Федерації 

Російська 

Федерація 

ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 200) 

950 од. зб. 

27.  1996 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАМЛМ 

України від 

30.08.1996 р. 

Колекція грошових 

знаків УНР 

 

З. Вітошинський Франція ЦДАМЛМ 

України  

12 од. зб. 
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28.  1996 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАВО 

України від 

15.10.1996 р. 

Спогади Ольги 

Порохівської 
«Полковник Гнат 

Порохівський – великий 

борець за УКРАЇНУ». 

Бухарест, липень 1996. 

Ксерокопія рукопису 

 

Посольство України в 

Румінії  

 

Румунія 

 

ЦДАВО України 1 од.зб.,  

30 фото-

відбитків 

29.  1996 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

15.10.1996 р. 

 

Архівні матеріали 

Державницького 

центру УНР в екзилі, 

1920–1992 рр. 

 

І. Самійленко  

(голова уряду УНР в екзилі)  

 

США 

 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 5235). 

131 арк. 

24 од. зб. 

30.  1996 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

09.12.1996 р.  

Архівні матеріали та 

спогади культурно-

громадської діячки 

Марії Ігнатишин-

Логуш 

 

Марія Ігнатишин-Логуш 

(особисто) 

Канада Державний архів 

Закарпатської 

області 

22 од. зб. 

31.  1996 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

17.10.1996 р. 

Листи нащадка 

І. Котляревського, 

М. Коломака, поштові 

конверти та листівки до 

днів І.Котляревського та 

інших письменників і 

вчених, видрукувані в 

Англії. 
 

Ю. Покальчук  

(письменник) 

Велика 

Британія 

Державний архів 

Полтавської 

області, 

Державний музей 

літератури 

України, 

літературно-

меморіальний 

музей 

І. Котляревського 

в Полтаві. 

 
 

69 од. зб. 
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32.  1996 Акт про 

надходження до 

ЦДАМЛМ 

України № 56 

17.07.1997 р. 

Архівні документи 

Олександра Довженка 
 

Архів Міністерства 

закордонних справ РФ 

 

Російська 

Федерація 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 690). 

 

9 док. (копії) 

33.  1997 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 63 

від 11.07.1997 р. 

Архівні документи та 

музейні речі Союзу 

українців - жертв 

російського 

комуністичного терору 

(СУЖЕРО), 

1961–1968 рр. 
 

О. Ромас Канада 

 

Національний 

музей історії 

України 

6 од.  

34.  1997 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

03.07.1997 р. 

Книжкова колекція з 

бібліотеки Олександра 

Довженка та його 

дружини Юлії 

Солнцевої. 

 

Посольство України в РФ Російська 

Федерація  

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 690 та 

книжкової 

колекції 

О. Довженка  

№ 24). 

118 друк. 

видань 

35.  1997 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

26.05.1997 р. 

Витяги із спогадів 

військовиків угорської 

армії (Ілеша Кароя та 

Дарані Денеші) про 

участь у воєнних діях на 

території України  

1941–1944 рр. 

 

 

Міністерство культури 

Угорської Республіки, 

Будапештський історичний 

архів 

Угорщина Державний архів 

Закарпатської 

області 

72 арк. 

(ксерокопії) 
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36.  1997 Акт 

надходження до 

НК від 

16.05.1997 р. 

Архівні документи про 

долю українських 

культурних цінностей, 

вивезених у роки Другої 

світової війни, що 

зберігаються в архівах 

РФ 
 

Міністерство культури РФ РФ ЦДАВО України 160 арк.  

(ксерокопії) 

37.  1997 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАМЛМ 

України  

№ 92 від 

27.11.1997 р., 

до НБ НаУКМА 

№ 91 від 

27.11.1997 р.,  

до ДМЛУ  

№ 93 від 

27.11.1997 р., 

до НПБУ 

№ 94 від 

27.11.1997 р., 

до ЦДКФФА 

України  

№ 95 від 

27.11.1997 р. 

 

 

 

 

Архів та бібліотека 

поетеси  

Віри Вовк (Селянської), 

1932–2008 рр. 

 

В. Вовк (особисто) 

 

Федеративна 

Республіка 

Бразилія 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1212),  

НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 15),  

Держаний музей 

літератури 

України, 

Національна 

парламентська 

бібліотека 

України, 

ЦДКФФА 

України 

938 док.,  

56 арк.,  

16 мемор. 

предметів,  

109 друкованих 

видань, фото, 

слайди 
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38.  1997 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

17.07.1997 р. 

«Фотоархів 131» штабу 

рейхсляйтера 

Розенберга 

(з Центрального 

кінофотофоно-архіву 

України, вивезені до 

Німеччини у роки Другої 

світової війни). 

 

Бундесархів (Кобленц). 

Повернення документа 

відбулось під час візиту в 

Україну канцлера ФРН 

Г. Коля, за сприяння 

Посольства України у ФРН. 

 

ФРН ЦДКФФА 

України 

3890 

фотопозитивів, 

(з яких 3278 – 

копії фото-

документів, 

вивезених із 

архіву за межі 

України у 

період Другої 

світової війни) 

39.  1997 Акт 

надходження до 

НК від 

28.07.1997 р. 

Фотоматеріали з 

особистого архіву 

працівника Верховної 

Ради СРСР 

В.П. Данилова (фото 

В. Щербицького та 

П. Шелеста) 

Посольство України в 

Російській Федерації  

Російська 

Федерація 

ЦДКФФФ 

України  

6 негативів, 

7 фото-

відбитків  

40.  1997 Акт про прийом 

культурних 

цінностей 

НПБУ від 

04.12.1997 р., 

21.07.1997 р. 

Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАВО 

України  

№ 114 від 

19.04.1996 р., 

від 21.07.1997р. 

Архів та бібліотека 

вченого, культурного 

діяча Степана 

Сірополко,  

1892–1996 рр. 
 

Олександра Сірополко 

(дочка) за сприяння 

Посольства України в Чехії 

та за участі проф. Т. Ківшар 

(в дар за заповітом батька) 

 

Чеська 

Республіка 

 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 4433),  

Національна 

парламентська 

бібліотека 

України 

 

Всього : 3200 

док. (47 ящиків 

з документами, 

з них до 

НПБУ – 41 

ящик (4709 од. 

друк. видань), 

до ЦДАВО 

України – 6 

ящиків 
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41.  1997 р. Акт 

надходження 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України № 129 

від 05.08.1998 р. 

Архівні матеріали 

хореографа 

Василя Авраменка, 
1931–1975 рр. 

 

Г.Дутчак за проханням 

Володимира Леника, з архіву 

УВАН в Мюнхені 

ФРН 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1349, 

оп. 1, спр. 1ч8) 
 

17 док. 

42.  1997 Акт 

надходження до 

НК від 

11.11.1997 р. 

Спадщина артиста 

балету  

Сержа Лифаря 

Графиня Ліллан Алефельд-

Лаурвіг (вдова С. Лифаря) за 

сприяння Посольства 

України у Швейцарії 

Швейцарія Відділ мистецтв 

Публічної 

бібліотеки імені 

Лесі Українки 
 

817 од. зб.   

 

43.  1998 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 4 від  

25.02. 1998 р. 

Архівні та меморіальні 

речі поета 

Олександра Олеся, 

1894-1994 рр. та вченого, 

політичного діяча  

Олега Ольжича 

 

Л. Красковська за сприяння 

Посольства України в 

Словацькій Республіці 

Словаччина Державний музей 

літератури 

України 

 

30 од. 

44.  1998 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей           

№ 14–17 від 

22.05.1998 р. 

Архів та бібліотека 

поетеси  

Віри Вовк (Селянської), 

1932–2008 рр. 

 

В. Вовк (особисто) Бразилія ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1212), 

НБУ ім. В.І. 

Вернадського, 

НПБУ, НБ 

НаУКМА 

84 спр. на 

паперовій 

основі,  

417 друк. 

видань, 

1 справа 

фотонегативів, 

3 музейні 

предмети 

45.  1998 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 36 

від 18.11.1998 р. 

Матеріали Державного 

архіву Швеції, що 

стосуються зв’язків 

України та Швеції 
 

Посольство України у 

Республіці Фінляндія 

Фінляндія Інститут історії 

України НАН 

України 

3 од.  
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46.  1998 Акт 

надходження до 

НК від 

08.10.1998 р. 

Архів та бібліотека 

академіка, заступника 

голови НТШ в Європі 

Аркадія Жуковського 

 

А. Жуковський за сприяння 

Наукового товариства ім. 

Т. Шевченка в Європі  

Франція Бібліотека ім.. 

Ольжича при 

Інституті 

української 

археографії та 

джерелознавства 

ім. М.С. 

Грушевського 

 

65 ящиків 

книжок 

47.  1998 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 35 

від 04.09.1998 р.  

 

Архів, бібліотека 

археолога  

Юрія Шумовського 
 

Маріян Коць за сприяння 

Українсько-Американського 

Допомогового Комітету, 

перевезені директором 

Державного історико-

культурного заповідника 

м. Дубно П.П. Смоліним. 

 
 

США 

 

Державний 

історико-

культурний 

заповідник у 

м. Дубно 

Рівненської 

області 
 

35 книг,  

59 од. зб.,  

3 арх. док.,  

1 фото,  

2 скульптури 
 

48.  1998 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 37 

від 03.10.1998 р. 

Особиста колекція 

листівок та архів 

українського 

літературознавця, 

дійсного члена УВАН  

Олександра Бойківа 

 
 

Калина Гузар-Угрин 

 

Франція Чернівецька 

міська рада  

10 клясерів  

49.  1999 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 27 

від 19.10.1998 р. 

Листівки, присвячені 

200-річчю «Енеїди» 

І. Котляревського з 

ілюстраціями 

М. Бутовича, видані 

Ю. Луцьким проф. 

університету Торонто 

 
 

Генеральне консульство 

України 

Канада Літературно-

меморіальний 

музей Івана 

Котляревського 

(Полтава) 

3 тис. од. зб. 
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50.  1999 Дарча від 

01.08.1999 р. 

Особистий архів 

Михайла Ореста 

(Зерова) 

(брата Миколи Зерова) 

 

Ігор Качуровський 

(тимчасовий власник архіву 

в Німеччині) за сприяння 

Генерального консульства 

України в Мюнхені в дар. 

М. Зерова (спадкоємиця 

архіву в Україні) наполягла 

на передачі його до ІЛ 

НАНУ. 

 

Мюнхен, 

ФРН 

ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до ф. 

216, 1420 од. зб.).  

5 картонних 

ящика  

 

Джерела: ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 1, спр. 1–52; ЦДАЗУ. Поточний архів Національної комісії з питань повернення 

в Україну культурних цінностей; Перелік культурних цінностей, повернутих в Україну у 1993–1997 роках // Повернуто в 

Україну. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 26–37; Перелік культурних цінностей, повернутих в Україну у 1999 р. // Повернуто в 

Україну. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 18–1. 
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Додаток Б 

 

Архівні матеріали, повернені / передані в Україну за сприяння 

Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон (2000 – 2011 рр.) 

 
№ 

п\п 

Р
о
к

и
 п

ер
ед

а
ч

і 
/ 

п
о
в

ер
н

ен
н

я
 в

 

У
к

р
а
їн

у
 

 

Документ, що 

підтверджує 

надходження 

документів до 

установи 

зберігання 

Назва, стисла 

характеристика та 

хронологічні межі 

переданих матеріалів  

Установа / особа, що 

передала матеріали 

 

Країна, 

з якої 

надійшли 

матеріали 

Місце 

сучасного 

зберігання 

Кількість / 

обсяг 

од. зб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  2000 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей 

№ 82 від 

02.12.2003 р. 

 

Архів історика,  

дослідника Голодомору 

в Україні 1930-х рр. 

Дмитра Солов’я 
 

Оксана Соловей  США ЦДАВО України 

 

4 упакування 

2.  2000  Архів та бібліотека 

поетеси  

Віри Вовк 

(Селянської), 

1932–2008 рр. 

 

В. Вовк (особисто чи 

надіслані поштою) 

 

Федеративна 

Республіка 

Бразилія 

Видавництво 

«Родовід» 

2048 друк. 

видань 

3.  2001  Архівні матеріали та 

бібліотека Михайла 

Ореста (Зерова) та 

Юрія Бойко-Блохіна 

Ю. Бойко-Блохін, 

Дарина Тетерина-Блохіна 
ФРН Національний 

музей 

літератури, 

ІЛ НАНУ  

82 од. зб. 

123 од. зб. 
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4.  2001 Надходження 

до ДСК у квітні 

2001 р.  

Архівні матеріали та 

бібліотека Павла 

Харидчака 

Микола Кулик Канада Інститут 

української 

археографії та 

джерелознавства 

ім. М.С. 

Грушевського 

НАН України 

30 393 од. 

5.  2001 Дарча від 

21.05.2001 р. 

Спадщина українського 

оперного співака і 

пропагандиста 

кобзарського мистецтва 

Володимира Луціва 
 

В. Луців за сприяння 

Посольства України у 

Великобританії в дар 

Велика 

Британія 

Музей м. 

Надвірне Івано-

Франківська обл. 

Музей 

визвольних 

змагань  
 

1382 од. 

6.  2002 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 37 від 

28.05.2002 р. 

Матеріали архіву 

Українського 

Вільного 

Університету в 

Мюнхені, 

1946–1998 рр. 

1. Архівні док-ти 

(копії) УВУ мюнхенсь-

кого періоду діяльності 

в 1950-1990-ті рр.; 

2. Видання Українсь-

кого Технічно-

Господарського 

Інституту та біб-ки 

Г. Комаринського (404 

од. зб.); 3. Видання 

УВУ (253 од. зб.); 

4. Негативи, які 

належали П. Курінному 

Володимир Леник,  

архіваріус УВУ, з дозволу 

ректора університету 

Л. Рудницького 

ФРН Інститут 

рукопису 

Національної 

бібліотеки 

України ім. 

В. Вернадського 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 381) 

1499 арк., 

7 брошур,  

1 газета,  

13 запрошень,  

7 плакатів, 

9 журналів; 
 

657 друк. 

видань; 
 

945 негативів 

на склі, 

67 негативи на 

плівці,  

3 металевих 

кліше,  

12 фрагментів 

негативної 

плівки  
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7.  2002- 

2003 

рр. 

Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№43 від 

04.09.2002 р.,  

№ 55 від 

22.01.2003 р.,  

№ 7, № 10 від 

серпня 2001 р,  

№ 30 від  

30.08 2002 р. 

Архів і мистецька 

спадщина художника 

Миколи Бутовича,  

1922–1998 рр. 

 

М. Бутович (син) США ЦДАМЛМ  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1366) 

 

345 док.,  

1 муз. 

експонат,  

1 друк. 

видання, 

10 мистецьких 

творів 

 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей 

№ 67 від 

10.06.2003 р. 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 4021) 

655 док, 384 

арк. 

 

 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 48 від 

16.10.2002 р. 

Національний 

музей у Львові 

ім. 

А. Шептицького 

84 од. зб. 

 

 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 53 від 

13.01.2003 р. 

 

 

Музей книги та 

друкарства 

України 

10 док. 
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  Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 54 від 

22.01.2003 р. 

Архів і мистецька 

спадщина художника 

Миколи Бутовича,  

1922 – 1998 рр. 

 

М. Бутович (син) США Центральний 

художній музей 

України 

29 од. зб. 

8.  2002- 

2003 

Акти 

надходження 

до ЦДАМЛМ 

України  

№ 80 від 

04.09.2002 р.,  

№ 25 від 

05.06.2003 р. 

Архів та друковані 

матеріали Юрія 

Косача 

 

Маріян Коць  

(меценат, громадсько-

культурний діяч, журналіст, 

видавець) 

 

США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1367) 

 

991 док.,  

8 справ,  

15 друк. 

видань,  

7 музейних 

предметів 

 

9.  2002 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 36а від 

29.01.2002 р. 

 

Архівні та бібліотечні 

матеріали Людмили 

Красковської 

Особисто Л. Красковською 

за сприяння МЗС України 

Словаччина Національний 

музей літератури 

України  

 

1 док.,  

5 од. фото,  

5 друк. видань 

10.  2002 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 100 від 

09.08. 2004 р. 

Оригінал листа 

гетьмана  

Павла 

Скоропадського 

(1937 р.) на ім’я 

Президента США 

(Ф. Рузвельта) та 

архівні м-ли 

української еміграції в 

США (особові 

документи П. Дункана) 

Джон Тезка за сприяння 

посольства України в США 

та МЗС України 

США Інститут 

рукопису НБУВ 

1 од. +172 од.  
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11.  2003 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 98, від 

02.07.2004 р. 

Архів та художні твори 

художниці Галини 

Мазуренко, 

1922-1992 рр. 

 

Халі Тейлор Велика 

Британія 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1372) 
 

972 од. зб. 

(727 док.,  

219 муз. експ., 

23 друк. 

видань, 

3 спр.) 
 

12.  2003  Фотокопії (з архіву 

М. Ковальського) 

похорону С.Петлюри 

Микола Кочерга  США Музей 

гетьманства  

34 од. 

13.  2003  Архівні матеріали 

художника  

Василя Хмелюка 
 

Вірста Темістокль Франція Вінницький 

обласний 

художній музей 

81 од. 

14.  2003 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 84 від 

20.02.2004 р. 

Творча спадщина 

українського маляра, 

архітектора та графіка     

Василя Кричевського 

 

Наталія Блейзер, член 

директорів BAAR Charitable 

Foundation (США), яка 

отримала архів від 

Т. Кричевської де Лінде 

(Каракас, Венесуела). 

США Музей книги і 

друкарства 

України, 

Сумський 

обласний 

художній музей 

148 од. зб. 

15.  2004 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 131 від 

21.11.2007 р. 

Архів письменника 

 Віталія Коротича 

В. Коротич (особисто в дар) Росія ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 599) 

173 арх. док.,  

78 друк. видань 

16.  2004 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 94 від  

10.06. 2004 р.  

 

Мистецькі твори зі 

спадщини гетьмана  

Павла 

Скоропадського 

Олена Отт-Скоропадською  

(передані в дар) 

Швейцарія Музей 

гетьманства  

8 од. зб. 
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17.  2004 

 

Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до 

НБ НаУКМА 

№ 94 від 

05.04.2004 р., 

Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАМЛМ 

України  

№ 98 від 

01.04.2004 р.  

Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 99 від 

21.07.2004 р. 

Архів та бібліотека 

поетеси  

Віри Вовк 

(Селянської), 

1932–2008 рр. 

 

В. Вовк (особисто чи 

надіслані поштою) 

 

Федеративна 

Республіка 

Бразилія 

 

НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 15),  

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1212, 

оп.1–2.) 

 

256 друк. 

видань 

 

 

 

1 пакування 

(фото) 

 

18.  2004 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 101 від 

19.12.2004 р. 

Архів журналіста, 

діяча ОУН-УПА,  

Євгена Штендери, 

«Особливий архів 

(місія УПА за 

кордоном)».  

(1 частина) 
 

Євген Штендера 

 

Канада 

 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 5245). 

 

46 118 од.: 

46 арх. док., 

38 літописів,  

72 аудіокасети, 

7 відеокасет,  

1 магніт. бабіна 
 

2005  «Особливий архів 

(місія УПА за 

кордоном)». 

(2 частина) 
 

8 упакувань 
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19.  2005 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 103 від 

28.10.2005 р. 

Архів та бібліотека 

поетеси  

Віри Вовк 

(Селянської), 

1932-2008 рр. 

 

В. Вовк (особисто чи 

надіслані поштою) 

 

Федеративна 

Республіка 

Бразилія 

 

НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 15) 

 

47 од. зб. 

2006 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 104 від 

21.03.2006 р. 

74 од. зб. 

20.  2006 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 125 від 

14.07.2006 р. 

Родинний архів Павла 

Скоропадського, 

1918–1976 рр. 

Рада директорів Східно-

Європейського до.слідного 

інституту ім. В. Липинського 

в особі Романа Процика за 

докученням Олеани Отт-

Скоропадської 

США ЦДІА України, 

м. Київ 

(документи 

увійшли до 

складу ф.1219). 

25 арх. коробок 

(5 тис. од. зб.) 

21.  2006 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей  

№ 120 від 

20.12.2006 р.  

Колекція 

«Шевченкіяни» 

(документи з Музею –

будинку Тараса 

Шевченка у Києві), 

яка була вивезена з 

Києва у 1943 р. 

Українська Вільна Академія 

Наук (Нью-Йорк, США) в 

особі наукового 

співробітника Музею-архіву 

УВАН тамари Скрипки 

США Інститут 

літератури 

ім..Т.Г. 

Шевченка НАН 

України 

160 од. 

22.  2006 Акт про 

передачу 

документів від 

11.10.2006 р. 

Архів та бібліотека 

вченого-орієнталіста, 

історика  

Омеляна Пріцака 

Громадськіа організація 

«Києво-Могилянська 

Фундація Америки» в особі її 

президента І. Вислоцького 

(документи були подаровані 

КМФА дружиною Ларисою 

Пріцак) 
 

США НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 10) 

 

30346 док,  

81 муз. 

предмет 

379 од. 

мікрофільмів 



 

2
7
3
 

2
7
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.  2006 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 

105 від 

30.03.2006 р. 

Спадщина 

Олекси Грищенка 

Фундація О. Грищенка в 

Нью-Йорку 

США Національний 

художній музей 

України 

понад 6 тис. од. 

24.  2007 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей № 

132 від 

26.12.2007 р. 

Фоноархів та 

епістолярний архів 

громадської діячки і 

журналіста Надії 

Світличної 

Павло Стокотельний,  

чоловік Н. Світличної 

(передано в дар) 

 

США 

 

ЦДКФФА 

України  

 

478 од. зб 

25.  2008  Архівні матеріали, 

пов’язані з особистістю 

Т. Шевченка, 

врятовані 

Володимиром 

Міяковським 

(листування, документи 

і фотографії редактора і 

видавця творів 

Шевченка В.Яковенка)  

Українська Вільна Академія 

Наук  

США Національний 

музей Тараса 

Шевченка  

70 од. 

26.  2008 Акт про 

передачу 

документів від 

20.11.2008 р. 

Фотодокументи 

Центрального 

кінофотоархіву, 

вивезені під час Другої 

Світової війни, 

1927–1938 рр. (входили 

до групи матеріалів, 

конфіскованих у Києві 

Оперативним штабом 

рейхсляйтера 

Розенберґа) 

Федеральний архів 

Німеччини  

(фотопозитиви із фонду № 1 

(розділи «Наука», «Оборонна 

промисловість», 

«Пропаганда»). 

ФРН ЦДКФФА 

України  

246 

фотопозитивів 

(238 од. обл.) 
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27.  2008  Архівні матеріали та 

меморіальні речі, 

пов’язані з творчістю 

Лесі Українки, 

вивезені під час Другої 

світової війни сестрами 

поетеси – Ізідорою 

Косач-Борисовою і 

Ольгою Косач-

Кривинюк. 

Українська Вільна Академія 

Наук  

США Музей видатних 

діячів 

української 

культури 

9 од. 

28.  2008 Дарча від 

15.11.2008 р. 

Архів та бібліотека 

академіка, заступника 

голови НТШ в Європі 

Аркадія Жуковського 

А. Жуковський  

(особисто в дар) 

Франція Чернівецький 

національний 

університет ім.. 

Ю. Федьковича 

 

29.  2008  Документальні 

матеріали з архіву 

поета  

Леоніда Лимана 

Тамара Скрипка 

(хранитель фондів архів-

музею УВАН у США) 

 

США ІЛ НАНУ 25 од.  

30.  2009 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей 

№ 150,  

№ 151 від 

02.04.2009 р. 

Архівні матеріали, 

друковані видання та 

меморіальні речі, 

пов’язані з Лесею 

Українкою та родини 

Косачів 

Українська Вільна Академія 

Наук (Нью-Йорк, США) в 

особі наукового 

співробітника Музею-архіву 

УВАН Тамари Скрипки 

 Музей Лесі 

Українки 

Східноєвропейсь

кого 

національного 

університету ім. 

Л. Українки  

31 док.,  

27 друк. видань  

(авторські 

машинописи 

мемуарів 

О. Косач –

Кривинюк) 

31.  2009  Документи 

Олександри 

Дроздовської доньки 

військового аташе при 

Українському 

посольстві у Швейцарії, 

1919 р. 

Оксана Радиш-Міяковська  США ЦДАВО України 2 од. 
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32.  2010  Архів 

Юрія Чапленка 
(чоловік доньки 

художника 

Ю. Михайліва Тетяни 

Юхимівни Михайлів) 

 

 

Тамара Скрипка США ЦДАМЛМ 

України 

40 од.  

33.  2010 Акт передачі 

культурних 

цінностей  

№ 35 від 

05.11.2010 р.  

 

Епістолярний архів 

 Надії Світличної 

Павло Стокотельний,  

чоловік Н. Світличної 

(передано в дар) 

 

США ЦДАМЛМ 

України 

(док. доповнили 

архів брата Івана 

Світличного, 

ф. 1217) 

 
 

4277 од. зб 

2010 Акт передачі 

культурних 

цінностей  

№ 35 від 

05.11.2010 р.  

 

Записи, здійснені 

правозахисницею, 

громадською діячкою, 

журналісткою Надією 

Світличною під час 

роботи у закордонному 

представництві 

Української 

Гельсінської Спілки та 

Українській редакції 

радіо «Свобода» 

 
 

Павло Стокотельний,  

чоловік Н. Світличної 

(передано в дар) 

США ЦДКФФА 

України  

1 400 

фонозаписів на 

аудіокасетах та 

магнітній 

плівці 10 

світлин 

2011  Архів Надії 

Світличної 

США ЦДАМЛМ 

України  

6 спр., 

4543 док., 

2 арк.,  

1 друк. видання 
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34.  2011  Документи пов’язані із 

творчістю 

мистецтвознавця, поета  

Юхима Михайліва 

 

Тамара Скрипка (дочка), 

передано в дар 

США ЦДАМЛМ 

України  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 524, 

спр. 1-5) 

 

близько 50 

невпорядко-

ваних 

документів 

 

Джерела: ЦДАВО України, ф. 5304, оп. 2, спр. 1–46; Перелік культурних цінностей, повернутих Державною службо 

контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України // Повернуто в Україну 2000 – 2001 

роки. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 13–15; Реєстр культурних цінностей, повернутих в Україну (2000–2009 рр.) // Врятовані. 

Збережені. Повернені: До 10-річчя Державна служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний 

кордон України. – К., 2010. – С. 34–44; Реєстр культурних цінностей, повернених в Україну у 2010 р. // Врятовані. 

Збережені. Повернені: публічний звіт Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через 

державний кордон України за 2010 р. – К., 2010. – С. 50–52. 
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Додаток В 
 

Архівні документи та матеріали, повернені / передані в Україну у 1993 – 2014 рр. 
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Назва, стисла 

характеристика та 

хронологічні межі 

переданих матеріалів  

Установа / особа, що 

передала матеріали 

 

Країна,  

з якої 

надійшли 

матеріали 

Місце 

сучасного 

зберігання 

Кількість / 

обсяг 

од. зб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  1993 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

22.07.1993 р. 

 

Архів Товариства 

«Просвіта»,               

1868–1923 рр. 

(шість книг протоколів 

загальних зборів і 

засідань Головного 

Відділу Товариства 

«Просвіта». 

 

Документи передані в якості 

подарунку українському 

народу під час візиту 

президента Польщі Лєха 

Валенси в Україну у травні 

1993 р. Міністерством 

культури та мистецтва 

Республіки Польща 

 

Республіка 

Польща 

ЦДІАЛ України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 348, 

оп. 1, спр. 7628-

7633). 

6 томів 

2.  1993 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

26.06.1993 р. 

Архівні матеріали 

письменника Віктора 

Некрасова,  

1930–1997 рр. 

Віктор Кондирєв (син 

дружини В. Некрасова) 

Франція ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1185) 

 

40 док.,  

365 фото, 

5 фото-

альбомів, 

1 ескіз 
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3.  1993-

1997 

 

Акт прийому 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України від 

06.04.1993 р.,  

№ 53 

17.04.1997 р.; 

Архівні матеріали, 

книжкова колекція та 

меморіальні речі 

кінорежисера, 

письменника 

Олександра 

Довженка, 

1911–1986 рр. 

Ірина Петрова (1993 р.); 

О. Федорук, голова НК; 

В. Савельєв, президент 

Українського фонду 

культури; С. Кот, Інститут 

історії НАНУ (1994-1997 рр.) 

Російська 

Федерація 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 690) 

  

1 спр.,  

352 негатива,  

157 док.  

(оп. 2) 

8 друк. 

видань; 

1164 док., 

311 негатива 

(оп. 3-4),  

955 друк. 

видань 

 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

01.07.1994 р., 

24.10.1994 р. 

Ірина Петрова за сприяння 

Служби безпеки України в 

особі В. Малікова. 

 

3 справи,  

1865док., 

310 тис. 

кінокадрів,  

20 друк. 

видань,  

2 музейні 

предмети 

 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

вересня 1994 р. 

Ірина Петрова  Сосницький 

літературно-

меморіальний 

музей 

О. Довженка 

104 муз. 

предметів з 

квартири 

О. Довженка 

 Акт прийому 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України від 

09.08.1995 р. 

 

Ірина Петрова ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 690 та 

книжкової 

колекції 

О. Довженка 

№ 24). 

22 арх. док., 

7 арк., 

1 справа,  

4 друк. 

видання 
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  Акт прийому 

документів № 56 

від 07.07.1997 р. 

Архівні матеріали, 

Олександра 

Довженка, 

1911–1986 рр. 

Архів Міністерства 

закордонних справ РФ 

Російська 

Федерація 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 690). 

9 док. (копії) 

Акт про передачу 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України від 

03.07.1997 р.  

Посольство України в РФ 118 друк. 

видань 

4.  1993 

 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

04.08.1993 р. 

 

Архів та художні твори 

художниці Галини 

Мазуренко, 

1922–1992 рр. 

 

Г. Мазуренко за сприяння 

Посольства України у 

Великій Британії за сприяння 

Ю. Покальчука 

(повноваженого 

представника НК) 

Велика 

Британія 

 

Державний 

музей літератури 

України  

 

48 од. зб. 

2003 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 98, 

від 02.07.2004 р. 

Халі Тейлор ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1372) 
 

972 од. зб. 

(727 док.,  

219 музейних 

предметів 

23 друк. 

видань, 

3 справи) 

5.  1993-

1996 

Акт передачі 

документів до 

зазначених 

установ від 

15.12.1993 р. 

 

Архівні документи 

письменника 

Івана Багряного, 

1926–1995 рр. 

Фундація І. Багряного в 

Німеччині за сприяння 

письменника О. Шугая, 

громадсько-політичного 

діяча О. Коновала (США), 

літературознавцем 

Л. Череватенка 

 

Німеччина, 

США 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1186), 

ІЛ НАНУ (2 

док., 15 друк. 

вид.), ДМЛУ (14 

док та друк. 

видань, 3 муз. 

предмета) 

575 од. док.,  

257 мемор. 

предметів,  

32 друк. 

видань 
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 1999-

2002 

Акт надходження 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України № 10  

від 21.01.1993 р., 

№ 60 від 

10.06.1994 р, 

№ 50 від 

25.05.1995 р., 

№ 75 від 

25.07.1995 р. 

Архівні документи 

письменника 

Івана Багряного, 

1926–1995 рр. 

Фундація І. Багряного в 

Німеччині за сприяння 

письменника О. Шугая, 

громадсько-політичного 

діяча О. Коновала (США), 

літературознавцем 

Л. Череватенка 

 

Німеччина, 

США 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1186) 

8 спр.,  

13360 док.,  

898 друк. 

видань,  

32 підшивки 

газет,  

12 музейних 

предмета 

6.  1994- 

1997 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

02.06.1995 р., 

13.08. 1996 р. 

Архівні матеріали 

хореографа 

Василя Авраменка, 
1931–1975 рр. 

 

Маріян Коць 

(меценат, громадсько-

культурний діяч, журналіст, 

видавець) 

 

США Корсунь-

Шевченківський 

державний 

історико-

культурний 

заповідник, 

Інститут 

мистецтво-

знавства, 

фольклористики 

та етнологі iм. 

М.Т. Рильського 

НАНУ 

398 од. зб. 

Акт надходження 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України № 129 від 

05.08.1998 р. 

 

Г. Дутчак за проханням 

Володимира Леника, з архіву 

УВАН в Мюнхені 

Німеччина ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1349, 

оп. 1, спр. 1–8) 

 

17 док. 
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7.  1994-

1998 

 

Документи 

надійшли до НК 

21.04.1994 р. 

Архів поета 

Олега Ольжича 
 

Громадянин Чеської 

Республіки Марко 

Березовський виконав 

заповіт матері – Зіни Ґеник-

Березовської, та передав 

творчу спадщину 

О. Ольжича українському 

народові в особі тодішнього 

Віце-прем’єр-міністра, 

академіка НАН України 

Миколи Жулинського та 

відомої дослідниці 

української літератури 

Михайлини Коцюбинської. 

Чеська 

Республіка, 

Словаччина 

ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 196). 

 

902 од. зб 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 35 

від 14.04.1995 р. 

 

Архівні та меморіальні 

речі поета 

Олександра Олеся 
та вченого, політичного 

діяча  

Олега Ольжича 

 

 

С. Сірополко, 

М. Березовський, 

Л. Красковська (матеріали 

 О.Олеся), П. Мурашко  

(з архіву Карлового 

університету у Празі), 

Л. Красковська (матеріали 

О. Ольжича) за сприяння 

Посольства України в 

Чеській Республіці 

 

ІЛ. НАНУ 
(документи 

О. Олеся 

увійшли до 

складу ф. 114, а 

документи 

О. Ольжича до 

складу ф. 196) 

понад 2 тис. 

од. зб. 

(О. Олесь), 

47 од. зб. 

(О. Ольжич) 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей  

№ 4 від 

25.02.1998 р. 

Державний 

музей літератури 

України 

 

30 од. зб 

8.  1994 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

19.12.1994 р. 

Архівні документи і 

матеріали пов’язані з 

життям і творчістю 

живописця, Михайла 

Андрієнка-Нечитайла 

Рене Герра, 

(проф. Інституту східних 

мов) 

Франція Херсонський 

художній музей 

ім. 

О. Шовкуненка 

43 од. зб. 
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9.  1994-

1996 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей до ІЛ 

НАНУ від 

19.12.1994 р.,  

№ 35 від 

10.41.1995 р., від 

25.05.1996 р. 

Архів поет, прозаїка, 

критика  

Василя Барки, 

1950 – кін. 1980-тих рр. 

 

 

 

Маріян Коць  

(меценат, громадсько-

культурний діяч, 

повноважений представник 

НК), в дар від В. Барки 

 

США ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 204) 
 

168 док. 

10.  1994 

 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

04.08.1994 р. 

Архівні матеріали, 

друковані видання та 

меморіальні речі, 

пов’язані з Лесею 

Українкою та родини 

Косачів 
(оригінал вірша 1895 

року та дві фотокартки 

(оригінали), на одній із 

них, Л. Українка разом 

із О.Кобилянською 

(Чернівці, 1901 р), а 

другий знімок – Лариси 

Косач (Києві у травні 

1913 р.). 

 

М-ли вивезені під час 

Другої світової війни 

сестрами поетеси – 

Ізідорою Косач-

Борисовою і Ольгою 

Косач-Кривинюк. 

 

Ольга Сергіїв, племінниця 

поетеси, донька Ізидори 

Косач-Борисової, за 

посередництва повіреної 

особи Т.О. Борисюк (Нью-

Йорк). 

 

США 

 

Музей видатних 

діячів 

української 

культури  

 

147 од. зб 

 

Українська Вільна Академія 

Наук  

 

ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 107) 

34 од. зб 

2008  Українська Вільна Академія 

Наук 

Музей видатних 

діячів 

української 

культури 

9 од. зб.,  

 

2009 Акт про передачу 

культурних 

цінностей  

№ 150, № 151 від 

02.04.2009 р. 

 

Українська Вільна Академія 

Наук (Нью-Йорк, США) в 

особі наукового 

співробітника Музею-архіву 

УВАН Тамари Скрипки 

Музей Лесі 

Українки 

Східноєвропейсь

кого 

національного 

університету  

ім. Л. Українки  

31 док.,  

27 друк. 

видань  

(авторські 

машинописи 

мемуарів 

О. Косач –

Кривинюк) 
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 2002- 

2003 

Акти 

надходження до 

ЦДАМЛМ 

України  

№ 80 від 

04.09.2002 р.,  

№ 25 від 

05.06.2003 р. 

Архів та друковані 

матеріали Юрія 

Косача, 

1917–1989 рр. 

 

Маріян Коць  

(меценат, громадсько-

культурний діяч, журналіст, 

видавець) 

 

 ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до ф. 

1367) 

 

991 док.,  

8 справ,  

15 друк. 

видань,  

7 муз. 

предметів 

 

11.  1994- 

1998 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

11.08.1994 р. 

Архів, бібліотека 

археолога  

Юрія Шумовського 
 

Маріян Коць за сприяння 

Українсько-Американського 

Допомогового Комітету, 

перевезені директором 

Державного історико-

культурного заповідника м. 

Дубно П.П. Смоліним,  
 

США 

 

Державний 

історико-

культурний 

заповідник у 

м. Дубно 

Рівненської 

області 
 

592 од. зб. 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей  

№ 35 від 

04.09.1998 р.  

35 книг,  

59 од. зб.,  

3 арх. док.,  

1 фото,  

2 скульптури 
 

12.  1994 Акт про передачу 

культурних 

цінностей до ІЛ 

НАНУ, 

Національного 

музею літератури 

України та Музею 

У.Самчука в с. 

Тилявці Терноп. 

обл. від 

01.12.1994р. 

 

Архів письменника 

Уласа Самчука 

Євгенія Пастернак (куратор 

архів-музею У. Самчука в 

Канаді), директора пансіонів 

ім. Івана Франка» (Торонто) 

за посередництва Голови 

дирекцій Товариства 

«Український дім для 

старших» ім. І. Франка 

Я. Семотюка та члена 

дирекції товариства 

О. Харченка. 

 

Канада ІЛ НАНУ  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 195, 

1650 од. зб.),  

Музей 

У. Самчука в с. 

Тилявці 

Терноп.обл., 

Національний 

музей літератури 

України 
 

96 тис. од. зб,  

767 друк. 

видань,  

60 мемор. 

предметів. 
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13.  1995 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 18, 

від 26.05.1998 р. 
 

Архівні матеріали 

актора, театрального 

діяча Миколи 

Садовського 

(Тобілевича) 

(ужгородського періоду 

його діяльності на 

посаді директора та 

режисера  

Руського театру у 

1920–1921 рр.), 

1907–1926 рр. 

 

Передані посольством 

України в Чеській Республіці  

Чеська 

Республіка 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 4024, 

оп. 2, спр. 1–5) 

37 од. зб., 

3 альбоми 

14.  1995 Надійшло до НК 

04.04.1995 р. 

Щоденник археолога 

Нандора Феттиха 
(археолог, працював у 

Києво-Печерській лаврі 

1941–1942 рр.) 

Головне управління 

культури Угорської 

Республіки в особі О. Бедо 

Угорська 

Республіка 

Нац. комісія  1 од. зб.  

(100 арк.) 

ксерокопія 

15.  1995 Акт надходження 

до ЦДАМЛМ 

України № 65 від 

06.05.1997 р. 

Акт про передачу 

документів до 

НХМУ від 

18.08.1996 р. 

Матеріали про творчу 

діяльність та художні 

твори художника 

театру Мирослава 

Радиша 

 

Оксана Міяковська-Радиш США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1308, 

оп. 1, спр. 1-17), 

Національний 

художній музей 

України  

180 док.,  

2 картини 

16.  1995  Книга фундаційних 

привілеїв м. Львова, 

1505–1795 рр., втрачена 

архівом у роки Другої 

світової війни. 

Є. Місило, директор 

Українського архіву 

м. Варшава (придбана на 

аукціоні «УНІКУМ»). 
 

Республіка 

Польща 

ЦДІАЛ України, 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 52, 

оп. 2, спр. 646а) 

434 арк. 
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17.  1995 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 33 

від 24.03.1995 р. 

«Жалувальна грамота 

Петра Олексійовича 

Київському 

Митрополитові на 

підтвердження грамоти 

від 1691 року про 

затвердження Варлама 

Ясинського у сані 

Митрополита та 

повернення Київській 

митрополії Глухівської, 

Конотопської та 

Борзенської протопій». 

Рукопис. 1700 р. 

 
 

Передано в Україну 

директором німецького 

культурного центру  

«Гете-Інститут» графинею 

Уте Баудіссін. 

 

 

Німеччина ЦДІАК України  1 од. зб.  

(з Київського 

архіву давніх 

актів, 

вивезена у 

Німеччину 

під час Другої 

світової 

війни) 

18.  1995- 

2002 

Акт про прийом 

культурних 

цінностей від 

19.04. 1997 р. 

Архів та бібліотека 

вченого, культурного 

діяча Степана 

Сірополко, 

1892–1996 рр. 

 
 

Олександра Сірополко 

(дочка) за сприяння 

Посольства України в Чехії 

та за участі проф. Т. Ківшар 

(в дар за заповітом батька) 

 

Чеська 

Республіка 

 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 4433),  

Національна 

парламентська 

бібліотека 

України 

 

18 од. 

Акт про прийом 

культурних 

цінностей НПБУ 

від 04.12.1997 р., 

21.07.1997 р. 

Акт про передачу 

культ. цінностей 

до ЦДАВО 

України № 114 від 

19.04.1996 р.,  

від 21.07.1997 р., 

від 02.07.2002 р. 

 

3200 од. зб. 

(47 ящиків з 

документами, 

з них до 

НПБУ – 41 

ящик (4709 

од. друк. 

видань), 

до ЦДАВО 

України – 6 

ящиків) 
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19.  1995 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

19.04. 1996 р. 

Листи історика, 

публіциста 

Д. Дорошенка, 

мистецтвознавця 

В. Січинського, 

археолога 

В.Щербаківського та 

книги з особистої 

бібліотеки Людмили 

Красковської 

Л. Красковська 

(співробітниця 

Земледєльческого музею в м. 

Братислава, Словаччина)  

Словаччина ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1256, 

оп. 7, спр. 1-11 ) 

36 док, 

31 примірник  

л-ри 

20.  1995- 

2011 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАМЛМ 

України від 

15.10.1996 р., 

№ 2 від 

22.12.1995 р.,  

№ 63 від 

06.06.1997 р. 
 

Документи пов’язані із 

творчістю 

мистецтвознавця, поета  

Юхима Михайліва 

(в т.ч. друковані 

видання з автографами 

Бориса та Марії 

Грінченко) 

 

Валентина та Євгенія 

Янкевич  (художниці) 

 

Україна ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 524) 

 

9 док.,  

1 друк. 

видання 

Тамара Скрипка (дочка), 

передано в дар  

США близько 50 

невпорядко-

ваних 

документів 

21.  1996 Акт про передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАМЛМ 

України від 

19.04.1996 р. 

 

Колекція марок УНР 
Георгія Богдана 

 

Надійшли поштою від сина 

Г. Богдана із Челябінська до 

Посольства України в 

Російській Федерації. 

 

Російська 

Федерація 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1256, 

оп. 2, спр. 1) 

 

14 док. 

22.  1995-

2009 р. 

 Архівні документи 

публіциста, 

громадсько-

політичного діяча 

Михайла Семенця 

М. Семенець (особисто) США Наукова 

бібліотека 

НаУКМА  

(документи 

увійшли до ф. 3) 

1324 док., 

10 муз. 

предметів  
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23.  1996 Акт надходження 

до ЦДАМЛМ 

України № 28 від 

04.03.1997 р.,  

№ 128 від 

05.08.1998 р. 
 

Архівні та мистецькі 

матеріали художниці 

Людмили Морозової, 

1905–1998 рр. 

Маріан Коць США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1306, 

оп. 1, спр. 1-128) 

 

751 док., 

34 музейних 

предмета,  

36 друк 

видань. 

 

24.  1996 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 30 

від 05.08.1998 р. 

Архів та твори графіка  

Віктора Подоського,  

у складі особового 

архіву Л. Морозової, 

1950–1965 рр. 

Маріан Коць  США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1306, 

оп. 1, спр. 114-

119), 

Київський музей 

західного та 

східного 

мистецтва 

36 од. зб 

25.  1996 Акт про передачу 

культурних 

цінностей до  

ІЛ НАНУ від 

27.05.1996 р.,  

від 25.07.1996 р. 

 

Книжки з особистої 

бібліотеки Бориса 

Лобача-Жученка 
(правнук М. Вовчка), 

1935–1996 рр. 

 

 

Посольство України в 

Російській Федерації 

Російська 

Федерація 

ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 200) 

950 од. зб. 

26.  1996 Акт про передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАМЛМ 

України від 

30.08.1996 р. 

 
 

Колекція грошових 

знаків УНР 

 

З. Вітошинський Франція ЦДАМЛМ 

України  

12 од. зб. 
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27.  1996 Акт про передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАВО України 

від 15.10.1996 р. 

Спогади Ольги 

Порохівської 
«Полковник Гнат 

Порохівський – 

великий борець за 

Україну». Бухарест, 

липень 1996 р. 

Ксерокопія рукопису 

 

Посольство України в 

Румінії  

 

Румунія 

 

ЦДАВО України 1 од,  

30 

фотовідбитків 

2007 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

грудня 2007 р. 

Документи з архіву 

Ольги Андрич-

Порохівської 

(діяльність української 

політичної та воєнної 

еміграції у Румунії, 

1918–1944 рр.) 

 

ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1, оп. 

1–5) 

129 арк. 

28.  1996-

2003 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

15.10.1996 р., 

від 15.02.2000 р. 

 

Архівні матеріали 

Державницького 

центру УНР в екзилі , 

1920–1992 рр. 

 

І. Самійленко  

(голова уряду УНР в екзилі)  

 

США 

 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 5235). 

131 арк. 

24 од. зб. 

Акт передачі 

культурних 

цінностей від 

22.12.2003 р. 

Микола Плав’юк 

(Президентом УНР в екзилі, 

за рішенням Уряду УНР в 

екзилі) 

 

Канада ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 5235, 

оп. 1, спр. 1-

2199). 

 

 

2198 док. 
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29.  1996 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

09.12.1996 р.  

Архівні матеріали та 

спогади культурно-

громадської діячки 

Марії Ігнатишин-

Логуш 

 

Марія Ігнатишин-Логуш 

(особисто) 

Канада Державний архів 

Закарпатської 

обл. 

22 од. зб. 

30.  1996-

2002 р. 

 

Акт надходження 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України № 118 від 

19.06.1996 р.,  

№ 12 від 

21.01.1997 р., 

№ 9 від 

16.01.1998 р.,  

№ 40 від 

06.02.1999 р.,  

№ 81 від 

12.07.2000 р.,  

№ 6 від 

15.04.2002 р. 

Архівні матеріали 

українського 

письменника, 

перекладача і 

журналіста Богдана 

Подолянко (псевдонім 

Австралюк), 

1937–2000 рр. 
 

Б. Подолянко  

(особисто надсилав до архіву 

за порадою письменниці 

Галини Гордасевич) 

 

Австралія ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1350, 

оп. 1, спр. 1–88). 

 

766 док. 

31.  1996 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

17.10.1996 р. 

Листи нащадка 

І. Котляревського, 

М. Коломака, поштові 

конверти та листівки до 

днів І.Котляревського 

та інших письменників 

і вчених, видрукувані в 

Англії. 
 

Ю. Покальчук  

(письменник) 

Велика 

Британія 

Державний архів 

Полтавської 

області, 

Державний 

музей літератури 

України, 

літературно-

меморіальний 

музей І. 

Котляревського 

в Полтаві. 
 

69 од. зб. 
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32.  1996-

2014 

Акт надходження 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України № 125 від 

02.09.1996 р., 

№ 69 від 

28.08.1999 р.,  

№ 24 від 

27.01.2000 р., №99 

від 04.09.2000 р.,  

№ 20 від 

19.05.2003 р. 

№ 18, від 

24.01.2007 р.,  

№ 6 від 

28.09.2007 р. 

Архів та бібліотека 

Ганни Черінь 

(Грибінська) 
 

Г. Черінь  

(особисто, надіслані 

поштою), 

Б. Лобода 

(брат та офіційний 

представник Г. Черінь в 

Україні)  

США 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1301, 

оп. 1, спр. 1-107, 

оп. 2, спр. 1-76, 

оп. 3, спр. 1-192) 

 

1018 док, 

24 

примірників 

друк. видань 

 
 

802 док, 

15 

примірників 

друк. видань  

 
 

639 док, 

6 примірників 

друк. видань,  

1 магнітофон. 

запис 

 

1 спр.,  

146 док.,  

2 друк 

видання,  

1 музейний 

предмет 

 
 

Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання  

№ 4 від  

26. 05. 2009 р. 

 

ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 22) 

1462 док. 

9 ум. справ, 

12 од. зб., 

аудіовіз.док. 
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33.  1997 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 63 

від 11.07.1997 р. 

 

 

Архівні документи та 

музейні речі Союзу 

українців - жертв 

російського 

комуністичного терору 

(СУЖЕРО). 

 

О. Ромас Канада 

 

Національний 

музей історії 

України 

6 од.  

Акт про передачу 

культурних 

цінностей  

№ 32–33, від 

05.08.1998 р. 

 

Олександр Ромас,  

Михайло Гайдук 

ЦДАГО України 850 од.. (20 

папок) 

34.  1997 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

26.05.1997 р. 

Витяги із спогадів 

військовиків 

угорської армії (Ілеша 

Кароя та Дарані 

Денеші) про участь у 

воєнних діях на 

території України 

1941–1944 рр. 

 

 

Міністерство культури 

Угорської Республіки, 

Будапештський історичний 

архів 

Угорська 

Республіка 

Державний архів 

Закарпатської 

обл. 

72 арк. 

(ксерокопії) 

35.  1997  Архівні документи про 

долю українських 

культурних цінностей, 

вивезених у роки 

Другої світової війни, 

що зберігаються в 

архівах РФ. 

 

 

Міністерство культури РФ Російська 

Федерація 

ЦДАВО України 160 арк.  

(ксерокопії) 
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36.  1997 Акт про передачу 

культурних 

цінностей від 

17.07.1997 р. 

«Фотоархів 131» 

штабу рейхсляйтера 

Розенберга 

(з Центрального 

кінофотофоно-архіву 

України, вивезені до 

Німеччини у роки 

Другої світової війни). 

 

 

 

Бундесархів (Кобленц). 

Повернення документа 

відбулось під час візиту в 

Україну канцлера ФРН 

Г. Коля, за сприяння 

Посольства України у ФРН. 

 

Німеччина ЦДКФФА 

України 

3890 фото-

позитивів 

37.  1997 Акт про передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАМЛМ 

України № 92 від 

27.11.1997 р., 

до НБ НаУКМА 

№ 91 від 

27.11.1997 р.,  

до ДМЛУ № 93 

від 27.11.1997 р., 

до НПБУ № 94  

від 27.11.1997 р., 

до ЦДКФФА 

України № 95 

від 27.11.1997 р. 

 

 

 

 

 

Архів та бібліотека 

поетеси  

Віри Вовк 

(Селянської), 

1932–2008 рр. 

 

В. Вовк (особисто чи 

надіслані поштою) 

 

Федеративна 

Республіка 

Бразилія 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1212),  

НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 15),  

Держаний музей 

літератури 

України, 

Національна 

парламентська 

бібліотека 

України, 

ЦДКФФА 

України 

938 док.,  

56 арк.,  

16 мемор. 

предметів,  

109 друк. 

видань, фото, 

слайди 
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 1998 Акт про передачу 

культурних 

цінностей  

№ 14–17 від 

22.05.1998 р. 

Архів та бібліотека 

поетеси  

Віри Вовк 

(Селянської), 

1932–2008 рр. 

 

В. Вовк (особисто чи 

надіслані поштою) 

 

Федеративна 

Республіка 

Бразилія 

 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1212), 

НБУВ, НПБУ, 

НБ НаУКМА 

 

84 спр. на 

паперовій 

основі,  

417 друк. 

видань, 

1 спр. фото-

негативів,  

3 музейні 

предмети 

2000  Видавництво 

«Родовід» 

2048 друк. 

видань 

2004 

 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей до НБ 

НаУКМА № 94 

від 05.04.2004р., 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей до 

ЦДАМЛМ 

України № 98 від 

01.04. 2004 р.  

Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 99 

від 21.07.2004 р. 

НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 15),  

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1212, 

оп.1–2.) 

 

256 друк. 

видань 

 

 

 

1 пакування 

(фото) 

 

2005 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 103 

від 28.10.2005 р. 

НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 15) 

47 од. зб. 
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 2006 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 104 

від 21.03.2006 р. 

Архів та бібліотека 

поетеси  

Віри Вовк 

(Селянської), 

1932–2008 рр. 

 

В. Вовк (особисто чи 

надіслані поштою) 

 

Федеративна 

Республіка 

Бразилія 

 

 74 од.зб. 

 

2010 ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1212) 

5 док., 1 друк. 

видання 

2011 1021 док. 

2012 79 док., 5 

друк. видань  

2013 2 спр,  

478 док,  

5 арк., 2 друк. 

видання 

38.  1997 Акт надходження 

до НК від 

11.11.1997 р. 

Спадщина артиста 

балету  

Сержа Лифаря 

Графиня Ліллан Алефельд-

Лаурвіг (вдова С. Лифаря) за 

сприяння Посольства 

України у Швейцарії 

Швейцарія Відділ мистецтв 

Публічної 

бібліотеки імені 

Лесі Українки 
 

817 од. зб.   

 

39.  1997 Акт надходження 

до НК від 

28.07.1997 р. 

Фотоматеріали з 

особистого архіву 

працівника Верховної 

Ради СРСР 

В.П. Данилова (фото 

В. Щербицького та 

П. Шелеста) 

 

 

 

 

 

Посольство України в 

Російській Федерації  

Російська 

Федерація 

ЦДКФФФ 

України  

6 негативів, 

7 

фотовідбитків  
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40.  1998 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 37 

від 03.10.1998 р. 

Особиста колекція 

листівок та архів 

українського 

літературознавця, 

дійсного члена УВАН  

Олександра Бойківа 

Калина Гузар-Угрин 

 

Франція Чернівецька 

міська рада  

10 клясерів  

41.  1998  Архів та бібліотека 

академіка, заступника 

голови НТШ в Європі 

Аркадія Жуковського 
 

А. Жуковський за сприяння 

Наукового товариства  

ім. Т. Шевченка в Європі  

Франція Бібліотека ім. 

Ольжича при 

Інституті 

української 

археографії та 

джерелознавства 

ім. М.С. 

Грушевського 

65 ящиків 

книжок 

2008 Дарча від 

15.11.2008 р. 

А. Жуковський  

(особисто в дар) 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю. Федьковича 

 

2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 6 

від 24. 04. 2011р. 

Фундація імені О. Ольжича ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф.44) 

51 справа 

(380 док.) 

42.  1998 Акт надходження 

до ЦДАМЛМ 

України № 41 від 

19.02.1998 р. 

Архівна спадщина 

українського 

письменника та 

літературознавця 

Дмитра Нитченка 

(Ніценка), 

1930–1992 рр. 

Ю. Ткач  

(онук Д. Нитченка, надіслані 

поштою) 

Австралія ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф.1346) 

 

156 док. 
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43.  1998 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 36 

від 18.11.1998 р. 
 

Матеріали Державного 

архіву Швеції, що 

стосуються зв’язків 

України та Швеції 
 

Посольство України у 

Республіці Фінляндія 

Фінляндія Інститут історії 

України НАН 

України 

3 од.  

44.  1999 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 27 

від 19.10.1998 р. 

Листівки, присвячені 

200-річчю «Енеїди» 

І. Котляревського з 

ілюстраціями 

М. Бутовича, видані Ю. 

Луцьким проф. 

університету Торонто 
 

Генеральне консульство 

України 

Канада Літературно-

меморіальний 

музей Івана 

Котляревського 

(Полтава) 

3 тис. од. зб. 

45.  1999 Дарча від 

01.08.1999 р. 

Особистий архів 

Михайла Ореста 

(Зерова) 

(брата Миколи Зерова) 

 

Ігор Качуровський 

(тимчасовий власник архіву 

в Німеччині) за сприяння 

Генерального консульства 

України в Мюнхені в дар. 

М. Зерова (спадкоємиця 

архіву в Україні) наполягла 

на передачі його до ІЛ 

НАНУ. 

Німеччина ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 216, 

1420 од. зб.).  

5 картонних 

ящика  

46.  2000 Акт про передачу 

культурних 

цінностей 

№ 82 від 

02.12.2003 р. 

Архів історика, 

дослідника Голодомору 

в Україні 1930-х рр. 

Дмитра Солов’я 
 

Оксана Соловей  США ЦДАВО України 

 

4 упакування 

47.  2000  Архівні документи 

письменника Олекси 

(Олеся) Гай-Головко, 

1911–1999 рр. 

 

 Канада ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1352, 

оп. 1, спр 1–249) 

 
 

403 док., 

9 друк. 

видань, 

7 муз. 

предметів 
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48.  2000-

2003 рр. 

Акт надходження 

матеріалів до 

ЦДАМЛМ Укаїни 

від 29.05.2000 р 

Архівні матеріали 

мистецтвознавця і 

журналіста Галини-

Інги Каркліні 

 

І. Каркліня (особисто) Латвія ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 845)  

293 док,   

22 друк. 

видань 

49.  2000  Архівні документи 

інженера, громадського 

діяча  

Сави Зеркаля, 

1863–1978 рр. 

 

Оксана Зеркаль-Мінська 

(дочка) (надіслано поштою) 

США Наукова 

бібліотека 

НаУКМА  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 2) 

372 док. 

50.  2001 Дарча від 

21.05.2001 р. 

Спадщина українського 

оперного співака і 

пропагандиста 

кобзарського мистецтва 

Володимира Луціва 
 

В. Луців за сприяння 

Посольства України у 

Великобританії в дар 

Велика 

Британія 

Музей м. 

Надвірне Івано-

франківська обл. 

Музей 

визвольних 

змагань  

1382 од. 

51.  2001  Архівні матеріали та 

бібліотека Михайла 

Ореста (Зерова) та 

Юрія Бойко-Блохіна 

Ю. Бойко-Блохін, 

Дарина Тетерина-Блохіна 

Німеччина Національний 

музей 

літератури, 

ІЛ НАНУ  

82 од. зб. 

123 од. зб. 

52.  2001  Архівні матеріали та 

бібліотека засновника 

«Об’єднання лемків 

Канади» 

Павла Харидчака 

Микола Кулик Канада Інститут 

української 

археографії та 

джерелознавства 

ім. М. С. 

Грушевського 

НАН України 

 

 

 

30 393 од. 
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53.  2001-

2002рр. 

 Архівні документи 

журналіста  

Романа Рахманного 

(Олійника), 

1913–2002 рр. 

 

 Канада ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1361) 

4044 док.,  

129 друк. 

видань  

54.  2001  Архівні документи 

письменниці, 

художника  

Емми Андієвської 

 
 

 Німеччина ЦДАМЛМ 

України  

48 док.,  

14 друк. 

видань  

55.  2002 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 36а 

від 29.01.2002 р. 

 
 

Архівні та бібліотечні 

матеріали Людмили 

Красковської 

Особисто Л. Красковською 

за сприяння МЗС України 

Словаччина Національний 

музей літератури 

України  

 

1 док.,  

5 од. фото,  

5 друк. 

видань 

56.  2002 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

10.10.2002 р. 

 

Документи адвоката, 

голови Української 

Радикально партії 

Івана Макуха, 

1872–1946 рр. 

В. Кунда-Павликовська  Канада 

 

ЦДІАЛ України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 870, 

оп. 1, спр. 1–12) 
 

12 справ 

57.  2002 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

10.10.2002 р. 

Документи Юліяна 

Павликовського 
(економіст, громадсько-

політичний діяч, член 

НТШ), 

1888–1949 рр. 
 

В. Кунда-Павликовська  Канада 

 

ЦДІАЛ України 

(документи 

увійшли до 

складу ф.871, оп. 

1, спр. 1-125) 

125 справ 
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58.  2002 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

03.01.2003р. 

Документи Братства 

колишніх вояків І-ої 

Української дивізій 

УНА,  

1949–2002 рр. 

Орест Городиський США ЦДІАЛ України  

(документи 

увійшли до 

складу ф. Р-19) 

211 справ 

59.  2002 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 37 

від 28.05.2002 р. 

Матеріали архіву 

Українського 

Вільного 

Університету в 

Мюнхені, 

1946–1998 рр. 

1. Архівні док-ти 

(копії) УВУ 

мюнхенського періоду 

діяльності в 1950-1990-

ті рр. 2. Видання 

Українського Технічно-

Господарського 

Інституту та біб-ка 

Г. Комаринського (404 

од. зб.); 3. Видання 

УВУ (253 од. зб.); 

4.Негативи, які 

належали П. Курінному 

Володимир Леник,  

архіваріус УВУ, з дозволу 

ректора університету 

Л. Рудницького 

Німеччина Інститут 

рукопису 

Національної 

бібліотеки 

України ім. 

В. Вернадського 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 381) 

1499 арк., 

7 брошур,  

1 газета,  

13 запрошень,  

7 плакатів, 

9 журналів; 

 

657 друк. 

видань; 

 

945 негативів 

на склі, 

67 негативи 

на плівці,  

3 металевих 

кліше,  

12 фрагментів 

негативної 

плівки  

60.  2002-

2006 

 Архів та бібліотека 

інженера, публіциста, 

громадсько-

політичного діяча 

Олексія Коновала 

О. Коновал (особисто) 

 

 

 

США Наукова 

бібліотека 

НаУКМА  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 6) 
 

1342 док., 

280 назв книг  
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61.  2002- 

2003 рр. 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей №43 від 

04.09.2002 р.,  

№ 55 від 

22.01.2003 р.,  

№ 7, № 10  

від серпня 2001 р,  

№ 30 від  

30.08 2002 р. 

 

Архів і мистецька 

спадщина художника 

Миколи Бутовича,  

1922 – 1998 рр. 

 

М. Бутович (син) США ЦДАМЛМ  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1366) 

 

345 док.,  

1 муз. 

експонат,  

1 друк. 

видання, 

10 

мистецьких 

творів 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 67 

від 10.06.2003 р. 

 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 4021) 

655 док, 384 

арк. 

 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 48 

від 16.10.2002 р. 

Національний 

музей у Львові 

ім. А. 

Шептицького 

84 од. зб. 

 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 53 

від 13.01.2003 р. 

 

Музей книги та 

друкарства 

України 

10 док. 

 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 54 

від 22.01.2003 р. 

 

 

Центральний 

художній музей 

України 

29 од. зб. 
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62.  2002- 

2006  

Акт про передачу 

культурних 

цінностей  

№ 100 від 09.08. 

2004 р 

Оригінал листа 

гетьмана Павла 

Скоропадського 

(1937 р.) на ім’я 

Президента США 

(Ф. Рузвельта) та 

архівні м-ли 

української еміграції в 

США  

Джон Тезка за сприяння 

посольства України в США 

та МЗС України 

США Інститут 

рукопису НБУВ 

1 од. +172 од.  

Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 94 

від 10.06. 2004 р.  

Мистецькі твори зі 

спадщини гетьмана 

Павла 

Скоропадського 
 

Олена Отт-Скоропадською  

(передані в дар) 

Швейцарія Музей 

гетьманства  

8 од. зб. 

Акт про передачу 

культурних 

цінностей  

№ 125 від 

14.07.2006 р. 

Родинний архів Павла 

Скоропадського, 

1918–1976 рр. 

Рада директорів Східно-

Європейського дослідного 

інституту ім. В. Липинського 

в особі Романа Процика за 

дорученням Олени Отт-

Скоропадської 

США ЦДІА України, 

м. Київ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1219). 

 

25 арх. 

коробок 

(5 тис. од. зб.) 

63.  2003  Фотокопії (з архіву 

М. Ковальського) 

похорону С.Петлюри 

Микола Кочерга  США Музей 

гетьманства  

34 од. 

64.  2003  Архівні матеріали 

художника Василя 

Хмелюка (1903–1986) 

Вірста Темістокль Франція Вінницький 

обласний 

художній музей 

81 од. зб. 

65.  2003 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 84 

від 20.02.2004 р. 

Творча спадщина 

українського маляра, 

архітектора та графіка     

Василя Кричевського 

 

Надійшла від Наталії 

Блейзер, члена директорів 

BAAR Charitable Foundation 

(США), яка отримала архів 

від Т. Кричевської де Лінде 

(Каракас, Венесуела). 

США Музей книги і 

друкарства 

України, 

Сумський 

обласний 

художній музей 

309 од. зб. 
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66.  2003  Документальні, 

науково-популярні та 

художні фільми 

виробництва 

українських студій 

1927–1959 рр. 

 

 

Федеральний архів  

(м. Берлін) 

Німеччина ЦДКФФА 

України  

16 од. зб. 

67.  2003  Архів вченого-

літературознавця 

Зінаїди Геник-

Березовської 

 

 Чеська 

Республіка 

ІЛ НАНУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 201, 

735 од.зб.) 

 

735 справ 

68.  2004 Акт надходження 

до ЦДІАЛ 

України від 

23.03.2004 р. 

Документи діяльності      

Союзу Українок 

Америки, 

1919–1975, 1984,  

1987–1991 рр. 

Марта Богачевська-Хом’як 

(дослідниця історії 

українського жіночого руху, 

віце-президент «Союзу 

українок Америки», 1980–

1995 рр.) 

 
 

США ЦДІАЛ України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 872) 

 

3276 арк. 

69.  2004 Акт надходження 

до Державного 

архіву 

Херсонської 

області від 

31.07.2004 р. 

Родинний архів  

Фальц-Фейнів, 

1829– 2000-і рр. 

 

Барон Едуард Фальц-Фейн, 

нащадок і глава знаменитого 

роду засновників 

заповідника «Асканія-Нова» 
 

Князівтсво 

Ліхтенштейн 

Державний архів 

Херсонської 

області 

понад 6 тис. 

док., в т. ч. – 

оригінали 

фото-

документів 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 
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70.  2004 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 131 

від 21.11.2007 р. 

Архів письменника 

Віталія Коротича  

В. Коротич (особисто в дар) Російська 

Федерація 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 599) 

 

173 арх. док.,  

78 друк. 

видань 

71.  2004 Акт про передачу 

культурних 

цінностей  

№ 101 від 

19.12.2004 р. 

Архів журналіста, 

діяча ОУН-УПА,  

Євгена Штендери, 

«Особливий архів 

(місія УПА за 

кордоном)».  

(1 частина) 
 

Євген Штендера 

 

Канада 

 

ЦДАВО України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 5245). 

 

46 118 од.: 

46 арх. док., 

38 літописів,  

72 

аудіокасети, 

7 відеокасет,  

1 магніт. 

бабіна 
 

2005  «Особливий архів 

(місія УПА за 

кордоном)». 

(2 частина) 
 

8 упакувань 

72.  2004  Архівні матеріали 

поета  

Павла Вінтмана, 

1923 – 2003 рр. 

 

 Ізраїль ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1374) 

 
 

230 док.,  

1друк. вид.,  

2 муз. 

предмети 

73.  2004  Архівні матеріали 

фотохудожника 

Володимира 

Бродського 

 Німеччина ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1377) 

584 док., 

694 муз. 

предмети,  

6 друк. 

видань  
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74.  2004-

2005 рр. 

 Архівна спадщина 

поета та перекладача 

Олега Зуєвського 

Тамара Зуєвська (донька 

 О.Зуєвського, передано в 

дар) 

 

Канада НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 9) 

3490 док. 

75.  2005  Архівні документи 

актора та письменника 

Ігоря Шведова 

 Російська 

Федерація 

 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 614) 

2306 док. 

76.  2005 Акт про передачу 

документів від 

19.07.2005 р. 

 

Документи до історії 

табору військово-

полонених в Білярія-

Ріміні (Італія) 

 

Тарас Гунчак  США ЦДІАЛ України, 

(документи 

увійшли до 

складу ф. Р-16, 

оп.1, спр. 2-3). 

140 фотодок. 

2006 

 

Акт про передачу 

документів до 

ЦДІАЛ України 

від 11.09.2006 р. 

 

Головна управа Братства 

колишніх вояків І-ої Дивізії 

УНА в США 

 

США ЦДІАЛ України, 

(документи 

увійшли до 

складу ф. Р-16, 

оп.1, спр. 4-9). 

 

1048 арк.  

 Петро та Наталія Буняк  

 

США 83 папки 

неописаних 

документів 

77.  2006 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 120 

від 20.12.2006 р.  

Колекція 

«Шевченкіяни» 

(документи з Музею –

будинку Тараса 

Шевченка у Києві), 

яка була вивезена з 

Києва у 1943 р. 

Українська Вільна Академія 

Наук (Нью-Йорк, США) в 

особі наукового 

співробітника Музею-архіву 

УВАН тамари Скрипки 

США Інститут 

літератури ім.. 

Т.Г. Шевченка 

НАН України 

160 од. 
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78.  2006 Акт про передачу 

документів до 

ЦДІАЛ України, 

від 03.05.2006 р. 

Особисті документи 

Івана Пулюя,  

1874–1917 рр. 

 

Петер Пулюй (онук) Австрія 

 

ЦДІАЛ України, 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 309, 

оп.1, спр. 2892) 

51 арк. 

2011 Акт про передачу 

документів до 

ЦДІАЛ України, 

від 04.10.2011 р. 

Ю. Головач  ЦДІАЛ України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 309, 

оп.1, спр. 2893-

2900). 

402 арк. 

79.  2006 Акт про передачу 

документів до 

ЦДІАЛ України, 

від 03.10.2006 р. 

Особисті документи о. 

Гавріїла Костельника 

Христина Поляк, 

(дочка о. Г. Костельника) 

Хорватія ЦДІАЛ України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 451, 

оп. 2, спр.830) 

 

80.  2006 Акт про передачу 

документів від 

11.10.2006 р. 

Архів та бібліотека 

вченого-орієнталіста, 

історика  

Омеляна Пріцака, 

 

Громадськіа організація 

«Києво-Могилянська 

Фундація Америки» в особі її 

президента І. Вислоцького 

(документи були подаровані 

КМФА дружиною Ларисою 

Пріцак) 

США НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 10) 

 

30346 док,  

81 муз. 

предмет 

379 од. 

мікрофільмів 

81.  2006 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 105 

від 30.03.2006 р. 

 

Спадщина 

Олекси Грищенка 

Фундація О. Грищенка в 

Нью-Йорку 

США Національний 

художній музей 

України 

понад 6 тис. 

од. 

82.  2006  Архів диригента 

Євгена Ореста 

Садовського 
 

Надіслано поштою  США ЦДАМЛМ 

України 

64 док. 
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83.  2006 Акт надходження 

документів до 

ЦДАМЛМ 

України № 37, від 

16.06. 2006 р. 

 

Архів геолога, 

українознавеця Любові 

Дражевської (США). 

Надія Світлична  США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1256, 

оп. 4) 

 

194 док. 

84.  2007  Архівні документи 

Миколи Лебедя 
(чільного діяча ОУН, 

секретаря закордонних 

справ УГВР, 

засновника Служби 

безпеки ОУН) 

 

Архів дослідницько-

видавничого бюро «Пролог», 

Нью-Йорк 

США Архів Центр у 

досліджень 

визвольного 

руху, Львів 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 9) 

1459 док. 

(10.664 

аркушів) 

85.  2007  Архів Українського 

технічно-

господарського 

інституту (УТГІ), 

Мюнхен, 

1926-2009 рр. 

В дар на основі Угоди про 

співробітництво між 

НаУКМА та Українським 

Технічно-Господарським 

Інститутом у м. Мюнхен 

(Німеччина), укладеної 21 

червня 2007 р. 

 
 

Німеччина НБ НаУКМА 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 11) 

965 справ,  

24 муз. 

предмети 

86.  2007  Документи про життя і 

діяльність Станіслава 

Дністрянського 

 

М. Мушинка  Словаччина Державний архів 

Тернопільської 

області 

(документи 

увійшли до 

складу ф. Р.-

3430) 

34 справи  
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87.  2007 Акт про передачу 

культурних 

цінностей № 132 

від 26.12.2007 р. 
 

Фоноархів та 

епістолярний архів 

громадської діячки і 

журналіста Надії 

Світличної 
 

(записи під час роботи 

Н. Світличної у 

закордонному 

представництві 

Української 

Гельсінської Спілки та 

Українській редакції 

радіо «Свобода») 

Павло Стокотельний,  

чоловік Н. Світличної 

(передано в дар) 

 

США 

 

ЦДКФФА 

України  

 

478 од. зб 

2010 

 

Акт передачі 

культурних 

цінностей № 35 

від 05.11.2010 р.  

 

ЦДАМЛМ 

України 

(док. доповнили 

архів брата Івана 

Світличного, 

ф. 1217) 
 

4277 од. зб 

ЦДКФФА 

України  

 

1400 

фонозаписів, 

10 світлин 

 

2011  ЦДАМЛМ 

України 

(док. доповнили 

архів брата Івана 

Світличного, 

ф. 1217) 

 

6 спр., 

4543 док., 2 

арк.,  

1 друк. 

видання 

88.  2008  Архівні матеріали, 

пов’язані з особистістю 

Т. Шевченка, 

врятовані 

В.Міяковським 

(листування, документи 

і фотографії і видавця 

творів Шевченка 

В.Яковенка)  

 

Українська Вільна Академія 

Наук  

США Національний 

музей Тараса 

Шевченка  

70 од. 
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89.  2008 Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

07.04.2008 р.  

«Пряшівська» 

колекція документів,  

1990-1980 рр. 

(висвітлює життя та 

діяльність української 

еміграції у 

Чехословаччині у 

міжвоєнний та воєнний 

період, містить 

документи 

А. Артимовича, 

П. Зленка, Л. Мосендза, 

Б. Лепкого, В. Гренджі-

Донського) 

Громадянин Словаччини за 

умови його анонімності, за 

сприяння Генерального 

консульства України у 

Пряшеві в особі Є. 

Перебийніса 

Словаччина ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 2-19, 

26) 

1896 док, 

2827 друк. 

видань 

90.  2008 Акт про передачу 

документів від 

20.11.2008 р. 

Фотодокументи 

Центрального 

кінофотоархіву, 

вивезені під час Другої 

Світової війни, 

1927-1938 рр. (входили 

до групи матеріалів, 

конфіскованих у Києві 

Оперативним штабом 

рейхсляйтера 

Розенберґа) 

Федеральний архів 

Німеччини  

(фотопозитиви із фонду № 1 

(розділи «Наука», «Оборонна 

промисловість», 

«Пропаганда»). 

Німеччина ЦДКФФА 

України  

246 

фотопозитиві

в  

(238 од. обл.) 

91.  2008 Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання №3 від 

19.06.2008 р. 

 

Документи Товариства 

прихильників 

української культури 

в культури в Курітібі, 

Бразилія  (ксерокопії) 

 

МЗС України Бразилія ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 20) 

141 док. 
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92.  2008  Документальні 

матеріали з архіву 

поета  

Леоніда Лимана 

Тамара Скрипка 

(хранитель фондів архів-

музею УВАН у США) 

 

США ІЛ НАНУ 25 од.  

93.  2008  Цифрові копії 

документів 

Національного архіву 

Угорщини, які 

стосуються історії 

Карпатської України та 

діяльності її президента 

А. Волошина і його 

соратників 
 

Національний архів 

Угорщини 

Угорська 

Республіка 

Державний архів 

Закарпатської 

області 

15 од. 

94.  2008  Цифрові копії 

документів 

Національного архіву 

Румунії з історії 

Карпатської України, 

охоплюють події  

1938-1939 рр. 
 

 Румунія Державний архів 

Закарпатської 

області 

108 арк. 

95.  2009  Документи 

Олександри 

Дроздовської доньки 

військового аташе при 

Українському 

посольстві у Швейцарії 

(закордонний паспорт 

та дублікат перепустки 

за кордон, від квітня 

1919 р.) 

 

Оксана Радиш-Міяковська  США ЦДАВО України 2 од. 
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96.  2009  Копії документів з 

військового архіву м. 

Фрайбурга (Німеччина) 

(протокол наради в 

орсткомендатурі 

м. Суми з приводу руху 

опору української 

інтелігенції, відомості 

про арешт учасників 

підпілля ОУН-Б на 

Сумщині від 

12.12.1942 р.) 
 

Спілка «Документаційний 

центр дослідження 

порохового заводу Лібенау – 

Штаєрберг» 

Німеччина Державний архів 

Сумської області 

 

97.  2009 Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання №1 від 

14 квітня 2009 р. 

Документи Ліги Націй 

з тематики Голодомору 

1932-1933 рр. в Україні 

(в цифровому форматі 

та роздрукованому 

вигляді)  

МЗС України  ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 21) 

17 док.  

98.  2009  Мікрофотокопії 

документів з 

Національного архіву 

США у Вашингтоні 
(листування між 

генеральним 

консульством США в 

Одесі та Державним 

Департаментом США – 

охоплюють історичні 

події з історії України 

ХІХ– початку ХХ ст.) 

 

Вільям Б. Тейлор, 

Надзвичайний і 

Повноважений Посол США в 

Україні  

США ЦДІАК України 7 роликів 

мікрофільмів 
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99.  2009 Акт надходження 

документів до 

ЦДАЗУ № 3 від 

04.12.2009 р. 

Частина родинного 

архіву В.Кохно, 

громадського діяча, 

голови Українського 

Православного 

Братства 

ім. В. Липківського 

(документи про 

духовне життя 

діаспори, історію 

УАПЦ, діяльність 

протодиякона Василя 

(Василя Потієнка), 

єпископа 

Бориспільського, 

вікарія Української 

Православної Церкви 

Київського Патріархату 

в США і Канаді 

Степана (Степана 

Біляка). 

 

 
 

Валентин та Раїса Кохно США ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 23) 

76 умовних 

справ, 11 

одиниць 

музейних 

експонатів 

100.  2010  Архів 

Юрія Чапленка 
(чоловік доньки 

художника 

Ю. Михайліва Тетяни 

Юхимівни Михайлів) 

 

 

 

Тамара Скрипка США ЦДАМЛМ 

України 

40 од.  
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101.  2010  Грамплатівки із 

записами творів у 

виконанні хору 

«Україна» (Монреаль, 

1959 р.) під керуванням 

українського диригента 

Н. Городовенка 

 

Ярослава Плав’юк (почесний 

член Всеукраїнського 

жіночого товариства 

ім. Олени Теліги) 

Канада ЦДКФФА 

України 

6 од. зб. (15 

од. обліку) 

102.  2010  Компакт-диск із 

світлинами з сімейного 

архіву інженера 

Ярослава Зайшлого, 

(висвітлюють 

діяльність товариства 

«Сільський господар» 

на Галичині у 1930-

1940-х рр. ХХ ст.) 

 
 

Ірена Белл  

(донька Я.Зайшлого) 

Канада ЦДКФФА 

України 

350 фото 

103.  2010  Архівні документи 

драматурга, 

громадського діяча 

Олександра 

Корнійчука 
(фотодокументи 

О. Корнійчука та його 

дружини акторки 

М. Корнійчук на дачі в 

с. Плюти Київської 

обл.), 1950–1960 рр. 

 
 

Т. Кузьмичова Російська 

Федерація 

(м. Хінкі) 

ЦДАМЛМ 

України 

 

13 док. 
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104.  2010  Матеріали Арсентія 

Струка, 

1961–1988 рр. 

 

Надіслані поштою Російська 

Федерація 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 526, 

оп. 91, спр. 1-28) 

1 док., 

2 друк. 

видання 

105.  2010  Документи поета 

Миколи Шпака 

Тетяна Лебединська (донька) 

 

Російська 

Федерація 

ЦДАМЛМ 

України 

2 друк. 

видання 

106.  2010 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

19.11.2010 р. 

Документи 

Українського 

православного 

братства ім. 

митрополита Василя 

Липківського на 

еміграції (США), 

1940–2010 рр. 

(документи 

висвітлюють  

голови Українського 

Православного 

Братства імені 

Митрополита Василя 

Липківського на 

еміграції Аркадія 

Яременко) 

Бібліотека Української 

Православної Богословської 

Академії у м.  Львові, за 

заповітом Валентина Кохно 

передала документи до 

ЦДАЗУ, за сприяння 

Високопреосвященнішого 

Димитрія (Рудюка), 

митрополита Львівського і 

Сокальського та за 

підтримки о. Я. Ощудляка, 

ректора Львівської 

Православної Богословської 

Академії 

США ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 23) 

53 ум. справи 

(10681 док.)  

988 од. 

книжк. та 

періодичних 

видань 

107.  2010 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 1 

від 17.05.2010 р. 

Архів інженера та 

громадського діяча 

(Італія) 

Олександра Сухенка, 

1932–1996 рр. 

Надійшли від Т. П. Нікітіної, 

на квартирі якої проживав 

Сухенко О. В. у м. Київ 

США ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 24, оп. 

1, спр. 1-77) 

327 док.,  

7 муз. 

предметів 
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108.  2010 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 2 

від 07.06.2010 р. 

Документи Об’єднання 

демократичної 

української молоді 
(ОДУМ). 

Філія в Чикаго (США),  

1966–2005 рр. 

 

За посередництва 

Г. О. Андрес (м. Канів) 
США ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 25) 

8 справ (46 

док.) 

109.  2010 Акт надходження 

до ЦДАМЛМ 

України № 53 від 

18.03.2010 р. 
 

Архів колекціонера 

Микити Лобанов-

Ростовського 

Надіслані поштою  Велика 

Британія 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 1256, 

оп. 9) 

1 справа 

110.  2010  Колекція матеріалів 

мовознавця, викладача, 

церковно-релігійного 

діяча Ігора 

Губаржевського 
 

Ярослава Француженко 

(донька),під час робочого 

візиту до США директора 

Державного архіву 

Вінницької області Ю. Легун 
 

США 

 

Державний архів 

Вінницької 

області  

близько 100 

невпорядко-

ваних 

документів 

2011 Ярославою Француженко-

Губаржевською,  

донькою І. Губаржевського в 

дар 

НБ НаУКМА  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 14) 

5324 док., 

1714 прим. і 

672 друк. 

видань 

111.  2010  Копії документів з 

Архіву зовнішньої 

політики Російської 

імперії МЗС РФ, що 

стосуються 

Новосербського 

корпусу та Фортеці 

Святої Єлизавети за 

1751–1763 рр. 

Передані Посольством 

Російської Федерації в 

Україні  

Російська 

Федерація 

Державний архів 

Кіровоградської 

області 

238 аркушів 
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112.  2010  Документи, які 

стосуються діяльності 

академіка 

М. Грушевського 

(листи 

М. Грушевського до 

відомого чеського 

історика, славіста та 

візантолога Ярослава 

Бідло, чернетки статей 

М. Грушевського, 

стаття Карела Кадлека 

про наукову діяльність 

М. Грушевського 

тощо.) 

 

Архів Чеської Академії 

Наук –Інститут Масарика, у 

ході відрядження делегації 

українських архівістів до 

Чеської Республіки 

Чеська 

Республіка 

ЦДІАК України 14 копій од. 

зб 

113.  2010  Копії газети 

«Українські вісті», яка 

виходила в м. Новий 

Ульм (Німеччина) під 

ред. І. Багряного, та 

газетних публікацій 

одного з керівників 

повстання на 

броненосці 

«Потьомкін», 

математика 

О.Коваленка. 

 Велика 

Британія 

Державний архів 

Сумської області 

50 файлів 

114.  2010  Документи, що містять 

інформацію з історії 

м. Києва. 

 

Передано Національним 

історичним архівом Білорусі 

 

Білорусь Державний архів 

м. Києва 

13 справ 
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115.  2010  Документи Вернона 

Кресса (Петера 

Деманта), письменника, 

члена Історико-

просвітницького 

благодійного та 

правозахисного 

товариства 

«Московський 

«Меморіал» 

Дружина В. Кресса Ірина 

Вєчная 

Російська  

Федерація 

Державний архів 

Чернівецької 

області 

(документи 

увійшли до 

складу  

ф. Р-2945) 

153 справи, 

7478 док. на 

14689 арк., у 

т. ч. 972 фото 

116.  2010 Акт надходження 

до ЦДАЗУ № 6 

від 12.11.2010 р.;  

№ 3 від 

15.02.2012 р. 

Документи: 

Українського 

Національного 

об’єднання (УНО) (13 

спр. за 1932–1980 р.), 

Українського 

визвольного фонду 

(УВФ) (92 спр. за 1935–

1992 рр.),  

Організації державного 

відродження України 

(ОДВУ) (12 спр. за 

1930–1970 рр.), 

Світового конгресу 

вільних українців 

(СКВУ) (97 спр. за 

1960–1980-х рр.), 

Світової організаційної 

ради Ідеологічно 

споріднених 

націоналістичних 

організацій 

(СКР ІСНО) 

Фундація імені О. Ольжича США, 

Канада 

ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 27, 

ф. 37, ф. 39, 

ф. 36, ф. 38) 

264 ум. спр. 

(39 408 арк.)  
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117.  2010  Документи про 

діяльність Ліги 

українських 

меценатів (матеріали 

щодо  Міжнародного 

конкурсу знавців 

української мови 

ім. П. Яцика, 

листування з 

провідними сучасними 

політичними діячами 

(В. Ющенко, 

Ю. Тимошенко, 

О. Морозом, 1997–

2007 рр.) 

Ліга українських меценатів Україна ЦДАЗУ 264 од. зб. 

118.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 6 

від 27.04.2011 р.; 

№ 3 від 

15.02.2012 р. 

 

 

Документи українських 

студентських 

організацій в Австрії 

Фундація імені О. Ольжича Австрія ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 43) 

7 справ 

119.  2011  Документи української 

скаутської організації 

«Пласт» за період 

1950-х – 1990-х рр 

 

За посередництва відомої 

пластової діячки, члена 

пластового куреня «Дубова 

кора» Юлії Жданович (м. 

Київ) 

Канада ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 29) 

 

31 док.,  

51 книга  
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120.  2011  Архівні матеріали 

мистецтвознавеця і 

громадського діяча 

Івана Скальчука 

 США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 524) 

624 док., 17 

друк. видань, 

2 музейні 

предмети 

121.  2011  Архівні документи 

Володимира 

Юрчишина 

 

 Велика 

Британія 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 524) 

367 док 

122.  2011  Архів та бібліотека 

голови Українського 

православного братства 

ім. митрополита 

Липківського 

Валентина Кохно, 
1930–2010 рр. 

Валентин та Раїса Кохно США ЦДАЗУ  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 23) 

213 док,  

45 книг,  

23 

періодичних 

видання 

123.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 2 

від 22.02.2011 р. 

Документи 

Українського відділу 

Міжнародної 

культурно-освітньої 

асоціації, 2002-2010 рр. 

 

 

Головою Правління 

Українського відділення 

Міжнародної культурно-

освітньої асоціації 

Л.Б. Горват 

 

Україна-

США 

ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 28) 

24 ум. спр. 

(730 док.), 24 

прим. друк. 

вид., 5 CD 

дисків та 

відеокасет  

124.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 6 

від 27.04.2011 р.; 

№ 3 від 

15.02.2012 р. 

Документи 

Центрального союзу 

українського 

студентства (ЦЕСУС) 

Фундація імені О. Ольжича Німеччина, 

США 

ЦДАЗУ  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 42) 

22 справи 
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125.  2011  Документи проф. 

Полікарпа Геращенко, 

Олега Лащенко, Ілька 

Борщака, Аркадія 

Жуковського, 

Любомира Винара, 

Богдана Беднарського, 

1930-1990-х рр. 

 

Фундація імені О. Ольжича Франція ЦДАЗУ  понад 3 тис. 

документів  

126.  2011  Документи Організації 

державного 

відродження України 

(ОДВУ), Союзу 

визволення України 

(СВУ), Української 

національної єдності у 

Франції (УНЄ) 
 

 США, 

Канада, 

Франція 

ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 39,  

ф. 45) 

298 ум. спр. 

(24276 арк.) 

127.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

18.05.2011 р. 

Документи поетеси та 

письменниці  

Наталії  

Замулко-Дюбуше 
 

Наталя Замулко-Дюбуше, 

особисто під час її творчого 

вечору у приміщенні ЦДАЗУ 

Франція ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 31) 

11 справ 

128.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 3 

від 28.03.2011 р. 

 

Документи журналіста 

Михайла Селешко 

Фундація ім. Олега Ольжича Канада ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 41, 

оп.1, спр. 1-50) 
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129.  2011 Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 6 

від 27.04.2011 р. 

 

Документи організації     

Українська громада в 

Римі 

Фундація ім. Олега Ольжича  ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 27) 

 

4 справи 

130.  2011 Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 12 

від 01.11.2011 р. 

Документи про 

діяльність українських 

депутатів у Рейхсраті 

Австро-Угорщини 

За дорученням Голови 

Верховної Ради В. Литвина 

від В. Миронова, керівника 

Головного управління 

документального 

забезпечення Апарату 

Верховної Ради України 

Австрія ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 33) 

3 справи  

131.  2012 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання №1 від 

07.02.2012 р. 
 

Документи 

кінорежисера, актора 

Ігора Біра, 

1913–2008 рр. 

 

За сприяння Харківського 

приватного музею міської 

садиби в особі директора 

А. Ф. Парамонова  

Україна-

Російська 

Федерація 

ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 34) 

245 док. 

132.  2012 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання 

№ 2 від 

14.02.2012 р.  

Документи діячів 

української діаспори 

Н. Пазуняк, 

М. Селешко 

(ф. 41, оп. 1, спр. 1-50), 

П. Голубченко, 

О. Лащенко 

(ф. 55, оп.1, спр. 1-117), 

В. Моти 

 

Фундація ім. О. Ольжича США, 

Канада 

ЦДАЗУ 2466 док. 
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133.  2012  Документи громадсько-

політичних організацій: 

Організації українських 

націоналістів (ОУН). 

Проводу українських 

націоналістів (ПУН), 

Центрального 

представництва 

української еміграції в 

Німеччині (ЦПУЕН) 

Світової федерації 

українських жіночих 

організацій (СФУЖО) 

Конференції 

українських політичних 

партій і організацій 

(КУППО) 

 

Фундація ім. О. Ольжича Німеччина, 

Франція, 

США, 

Канада 

ЦДАЗУ 14147 арк 

134.  2012 Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 3 

від 15.03.2012 р. 

 

Документи Фундації 

для дослідів життя і 

діяльності полк. 

Євгена Коновальця 

Фундацією імені Олега 

Ольжича 

Канада ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 40) 

877 арк. 

135.  2012  Документи 

письменника, 

редактора, голови 

Спілки українських 

письменників Ізраїлю 

Олександра Деко 

(2000–2012 рр.) 
 

Особисто О. Деко Ізраїль ЦДАЗУ 

 

22 док., 

6 друк. 

видань 
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136. 2 2012 Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання 

№ 6 від 

26.04.2012 р  

 

«Аудіоархів Богдана 

Гука» (фонозаписи 

спогадів воїнів (124 

осіб) УПА та збройного 

й цивільного 

українського підпілля 

про події на 

українських землях 

Закерзоння у 1944–

1948 рр.), 

1989–2000 рр. 
 

Об’єднання Українців 

«Закерзоння» з Торонто в 

особі Мирослава Іваника 

Канада ЦДАЗУ 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 52, оп. 

1, од. обл. 76-

110) 

110 од. обл. 

(328 годин 

запису) 

137.  2012 Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 2 

від 15.10.2012 р., 

№3 від  

15.02.2012 р.,  

№ 4 від 

29.10.2010  р. 

Документи 

громадсько-

політичного діяча 

Андрія Жука 

 

А. Магурчак (завірені копії 

оригіналів, які зберігаються 

в Бібліотеці та Архівах 

Канади – оп. 1, спр. 1-18); 

Фундація ім. Олега Ольжича 

(листування, оригінали) – 

оп.2, спр. 1; 

І. Матяш (нотатки, статті, 

листи та ін.) – оп. 3, спр. 1-6. 

Канада ЦДАЗУ  

(документи 

увійшли до 

складу ф. 58) 

 

540 арк. 

138. 2 

 

2013 Акт приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

05.12. 2013 р. 

Автографи творів 

(нотні рукописи) 

українського 

композитора Леоніда 

Грабовського 

Л. Грабовський США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 523) 

7 док. 

139.  2013  Документи 

колекціонера, геолоаг і 

банкіра Микити 

Лобанова-

Ростовського 

М.Лобанов-Ростовський Велика 

Британія 

ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

ф. 1256, оп. 9) 

8 док. 
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140.  2013  Архівні матеріали 

художника  

Василя Лопати 
 

Р.В. Лопата 

(дружина В. Лопати) 

США ЦДАМЛМ 

України 

(документи 

увійшли до 

складу ф. 689) 

63 док.  

10 друк. 

видань 

141.  2013  Частина документів 

Інституту дослідів 

Волині у Вінніпезі, 

1951–1990 рр. і  

1991–2013 рр. 

(матеріали про творче, 

громадське життя 

діаспори Волині в 

Канаді, США, 

Південній Америці, 

Австралії, Західній 

Європі) 

Володимир Рожко Канада Державний архів 

Волинської 

області 

3 коробки 

142.  2013 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 12 

від 15.04.2013 р. 

Документи та 

друковані видання з 

колекції Українського 

музею-архіву у 

Клівленді, 

1989–2011 рр. 

 

Український музей-архів у 

Клівленді  

(в особі директора Андрія 

Фединського) 

США ЦДАЗУ  17 док., 

709 друк. вид.  

 

143.  2013  Документи 

видавництва 

ім. О. Теліги 
(рукописи з 

авторськими правками, 

листи М. Іванченко, 

С. Руденка иа ін.) 

Видавництво ім. О. Теліги Канада, 

України 

ЦДАЗУ  22 ум. спр. 

(243 док.) 

1970-ті - 

2000-ні рр. 
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144.  2013  Документи 

Швейцарсько-

Українського 

Товариства, 

1992–2003 рр. 

Олена Отт-Скоропадська Швейцарія ЦДАЗУ  

145.  2013  Фотодокументи, які 

відтворюють життя 

української діаспори в 

Австралії  

(1950–2013 рр.) 
 

Федір Габелко  

(українець за походженням, 

громадсько-культурний діяч 

з Авcтралії) 

Австралія ЦДКФФА 

України  

90 од. обл. 

фото-

документів 

146.  2013  Грамплатівки 

української тематики за  

1970–1980 рр. 

 

Олексій Коновал  

(член Фундації імені Івана 

Багряного) 

США ЦДКФФА 

України  

40 од. зб.  

(341 о. обл.) 

147.  2013  Документальний фільм 

«Незнаний голод». 

Україна 1933. 10 

мільйонів жертв» 

(докум. фільм про 

голодомор в Україні 

1932–1933 рр., 

створений Т. Гукалом у 

1983 р. у м. Монреалі 

на основі свідчень 

очевидців та інтерв’ю 

дослідників 

голодомору, в тому 

числі з ученим 

Дж. Мейсом.) 

 

Тарас Гукало (кінорежисер) Канада ЦДКФФА 

України  

1 од. зб. 
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148.  2013 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 5 

від 20.08.2013 р. 

 

Архівні документи 

Українського 

товариства 

«Вербиченька» , м. 

Нижньокамськ, 

Республіка Татарстан 

(плакати, журнали та 

газети), 

1996–2013 рр. 

 

Євген Савенко та Тетяна 

Савенко 

Російська 

Федерація 

ЦДАЗУ 8 ум. спр.,  

35 друк. 

видань 

149.  2013  Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 6 

від 12.09.2013 р. 

 
 

Листування ЦЕСУС з 

організаціями, 

установами, окремими 

особами (ксерокопії),    

1954–1957 рр. 

Осип  Зінкевич (голова 

правління українського 

незалежного видавництва 

«Смолоскип») 

Україна  ЦДАЗУ 1 ум. справа,  

289 арк. 

150.  2014  Документи диригента і 

композитора  

Романа Реваковича 

(програми концертів, 

фестивалів) 
 
 

Р. Ревакович Республіка 

Польща 

ЦДАМЛМ 

України  

 

111 док,  

15 друк. 

видань 

151.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 1 

від 16.01.2014 р. 

Особистий архів актора 

та режисера, 

культурно-освітнього 

діяча Павла 

Маскалика, 

1905–2013 рр. 

П. Маскалик  Словаччина ЦДАЗУ 939 док.,  

70 друк. 

видань, 

4 муз 

предмети  
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152.  2014  Колекція із життя 

єврейського населення, 

яке мешкало в  

м. Луцьку та населених 

пунктах 

Трохимброд/Софіївка, 

Лозішті/кол. Ігнатувка 

на Волині за 1880, 

1890, 1900, 1905, 906, 

1908, 1912, 1913, 1918, 

1921-1937, 1939-1942, 

1947 рр. зібрана та 

описана п. Андреа 

Ліссом (США) 

 

 

гр. США Авром Бендавід-

Валу 

США Державний архів 

Волинської 

області 

106 фотокопій 

153.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 5 

від 15.04.2014 р.  

 

Творчий архів  

археолога, завідуючої 

Бібліотекою й архівом 

ім. Т. Шевченка Союзу 

Українців у Великій 

Британії Людмили 

Пекарської,  

1993–2009  рр. 

 

Л. Пекарська Велика 

Британія 

ЦДАЗУ 29 док. 

154.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 6 

від 16.04.2014 р. 

Документи, що 

висвітлюють підтримку 

української громади 

Великої Британії подій 

на Євромайдані (Київ, 

2013–2014 рр.), 

2014 р. 

Лі Дерек Харрісон 

(Голова Українського 

культурного центру та 

української громади у 

Ноттінгемі) 

Велика 

Британія  

ЦДАЗУ  34 док. 
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155.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 3 

від 26.05.2014 р. 

 

Документи 

(запрошення, буклети, 

ділові щоденники, 

книги, аудіо-диски) 

щодо діяльності 

українських осередків в 

Російській Федерації, 

1992–2014 рр. 
 

Володимир Халімончук 

(голова товариства 

«Українська родина»)  

Російська 

Федерація 

(м. Сургут) 

ЦДАЗУ 8 док., 

138 друк. 

вид., 

2 CD-диски  

156.  2014  Фотодокументи робіт 

Анни Цибульської та 

робіт її батька, а також 

роботи Антоніни 

Цибульської, які 

відносяться до 

ужиткового мистецтва з 

укр. національними 

мотивами 
 

Федір Габелко Австралія ЦДАЗУ  10 док. 

157.  2014  Документи художника  

Василя Цибульського 

та його родини 

В. Славинський, директор 

Українського центру 

гуманітарної інформації 

(УЦГІ) «Світогляд» 

Австралія ЦДАЗУ  

158.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 7 

від 08.07.2014 р. 

 

Документи (фото, 

друковані видання, 

буклети, брошури, 

газети, ін.) про 

діяльність музею та 

вшанування пам’яті 

Т. Г. Шевечнка у 

Канаді,  

2013–2014 рр. 

Людмила Погорєлова 

(директор Музею імені 

Тараса Шевченка,Торонто)  

Канада ЦДАЗУ 4 док. 
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159.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 9 

від 05.08.2014 р. 

 

Документальний 

фільм про події 

Євромайдану у Києві 

очима британця «The 

Inside View of the 

Outsider» 

Ірина Муха Велика 

Британія 

ЦДАЗУ  1 од. зб. 

160.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 8 

від 25.07.2014 р. 

 

 

Документи 

Українського технічно-

господарського 

інституту (УТГІ),  

1945– 1990-і рр. 

Наукова бібліотека 

Національного університету 

«Києво-Могилянська 

Академія» в особі директора 

Т. Ярошенка  

Україна ЦДАЗУ 40 пр. 

 

Джерела: ЦДАВО України, ф. 5403, оп. 1–2; ЦДАЗУ, ф. 49, оп. 1; Реєстр культурних цінностей, повернутих в Україну 

(2000–2009 рр.) // Врятовані. Збережені. Повернені: До 10-річчя Державна служби контролю за переміщенням 

культурних цінностей через державний кордон України. – К., 2010. – С. 34–44; Перелік культурних цінностей, 

повернутих в Україну у 1993–1997 роках // Повернуто в Україну. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 26–37; Перелік культурних 

цінностей, повернутих в Україну у 1999 р. // Повернуто в Україну. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 18–19; Реєстр культурних 

цінностей, повернених в Україну у 2010 р. // Врятовані. Збережені. Повернені: публічний звіт Державної служби 

контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України за 2010 р. – К., 2010. – С. 50–52; 

Архівна україніка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/. – Назва з екрану. 

http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/
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Додаток Г 

 

Архівні документи та матеріали, передані на постійне зберігання до 

Центрального державного архіву зарубіжної україніки (2007 – 2014 рр.) 

 

№ 

п\п 

Р
о
к

и
 п

ер
ед

а
ч

і 
/ 

п
о
в

ер
н

ен
н

я
 в

 

У
к

р
а
їн

у
 

 

Документ, що 

підтверджує 

надходження 

документів до 

установи 

зберігання 

Назва, стисла 

характеристика та 

хронологічні межі 

переданих матеріалів  

Установа / особа, 

що передала 

матеріали 

 

Країна, 

з якої 

надійшли 

матеріали 

Номер та назва фонду Кількість / 

обсяг 

од. зб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  2007 Акт про 

передачу 

культурних 

цінностей від 

грудня 2007 р. 

Документи з архіву  

Ольги Андрич-

Порохівської 

(діяльність української 

політичної та воєнної 

еміграції у Румунії, 

1918-1944 рр.) 

 

Ольга Андрич-

Порохівська за 

сприяння МЗС 

України 

Румунія Ф. 1  

«Колекція документів 

діячів політичної та 

воєнної еміграції в 

Румунії міжвоєнного 

періоду» 

(оп, 1, спр. 1–5, оп. 2, спр. 

1–7, оп. 3, спр. 1–2, оп. 4, 

спр. 1–6, оп. 5, спр. 1–20) 

 

 

 

 

 

 

 
 

129 арк. 
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 2008 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

07.04.2008 р.  

«Пряшівська» колекція 

документів,  

1990-1980 рр. 

(висвітлює життя та 

діяльність української 

еміграції у 

Чехословаччині у 

міжвоєнний та воєнний 

період) 

 

Громадянин 

Словаччини за 

умови його 

анонімності, за 

сприяння 

Генерального 

консульства 

України у Пряшеві 

в особі 

Є. Перебийніса 

 

 

 

 

Словаччина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. 2 «Колекція 

стародруків, рідкісних та 

рукописних книг XVI–

поч. XX ст., зібрана 

українською діаспорою в 

Словаччині» (оп. 1, спр. 

1–33, оп. 2, спр. 1–35, оп. 

3, спр. 1–15, оп. 4, спр. 1–

4),  

Ф. 3 «Ніщеменко Корній 

Семенович (1893 – нев.), 

український громадський 

діяч на еміграції, інженер- 

економіст» (оп. 1, спр. 1–

63), 

Ф. 4 «Секретар Микола 

Львович [кінець ХIХ ст. – 

70ті рр. ХХ ст.], 

український публіцист, 

етнограф на еміграції» 

(оп. 1, спр. 1–28),  

Ф. 5 «Міленко Микола 

Каленикович (1886 – нев.), 

український режисер 

театру і громадський діяч 

на еміграції» (оп. 1, спр. 

1–7),  

Ф. 6 «Артимович Агенор 

Васильович (1879–1935), 

визначний український 

мовознавець та 

культурно-освітній діяч» 

(оп. 1, спр. 1–38),  

1896 док, 

2827 друк. 

видань 
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2008 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

07.04.2008 р.  

«Пряшівська» колекція 

документів, 

1990-1980 рр. 

(висвітлює життя та 

діяльність української 

еміграції у 

Чехословаччині у 

міжвоєнний та воєнний 

період, документи  

К. Ніщеменка, 

М. Секретара, 

М. Міленка, 

А. Артимовича, 

С. Антоненка, 

М. Захарченка, І. Попель-

Сулими, П. Зленка, 

І. Горбачевського, 

Ю. Тищенка, В. Ґренджа-

Донського, В. Прохода, 

Богдана-Ігора Антонича, 

Грицька Грицая, І. 

Мазепи та ін.)   

 

Громадянин 

Словаччини за 

умови його 

анонімності, за 

сприяння 

Генерального 

консульства 

України у Пряшеві 

в особі 

Є. Перебийніса 

 

 

 

 

Словаччина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. 7 «Антоненко Сергій 

Никифорович [кінець ХIХ 

ст. –нев.], військово-

полонений у Фрайштадті 

(Австрія)» (оп. 1, спр. 1–

7), 

Ф. 8 «Захарченко Микола 

Іванович, український 

громадський діяч на 

еміграції, інженер-

економіст» (оп. 1, спр. 1–

98), 

Ф. 9 «Попель-Сулима Іван 

Михайлович (1891 – ?), 

український юрист та 

мовознавець на еміграції» 

(оп. 1, спр. 1–36), 

Ф. 10 «Зленко Петро 

Андрійович (1891-1954), 

український бібліограф та 

громадський діяч» (оп. 1, 

спр. 1–207), 

Ф. 11 «Колекція творів 

українських поетів-

шістдесятників, зібрана 

однодумцями в 

Словаччині» (оп. 1, спр. 

1–15), 

Ф. 12 «Колекція 

документів українських 

еміграційних організацій 

та установ (перша пол. XX 

ст.)» (оп. 1, спр. 1–120), 

1896 док, 

2827 друк. 

видань 
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2008 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

07.04.2008 р.  

«Пряшівська» колекція 

документів, 

1990-1980 рр. 

(висвітлює життя та 

діяльність української 

еміграції у 

Чехословаччині у 

міжвоєнний та воєнний 

період) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянин 

Словаччини за 

умови його 

анонімності, за 

сприяння 

Генерального 

консульства 

України у Пряшеві 

в особі 

Є. Перебийніса 

 

 

 

 

Словаччина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. 13 «Колекція 

документів діячів науки та 

культури на еміграції» 

(оп. 1, спр. 1–4, оп. 2, спр. 

1–12, оп. 3, спр. 1–6, оп. 4, 

спр. 1–5, оп. 5, спр. 1, оп. 

6, спр. 1–2, оп. 7, спр. 1), 

Ф. 14 «Колекція 

друкованих 

бібліографічних 

матеріалів, виданих в 

Україні та за її межами 

(1907 – 1970 рр.)» (оп. 1, 

спр.1 –50),  

Ф. 15 «Колекція журналів, 

газет та бюлетенів, 

виданих в Україні та за 

кордоном» (оп. 1, спр. 1–

180, оп. 2, спр. 1–77),  

Ф. 16 «Колекція 

документів про театральне 

та музичне життя, зібрана 

українцями в Словаччині» 

(оп. 1, спр. 1–40),  

Ф. 17 «Колекція 

картографічних 

матеріалів» (оп. 1, спр. 1–

39), Ф. 18 «Колекція 

філокартичних матеріалів, 

зібрана українцями в 

Словаччині» (оп. 1, спр. 

1–14), 
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   «Пряшівська» колекція 

документів, 

1990-1980 рр. 

(висвітлює життя та 

діяльність української 

еміграції у 

Чехословаччині у 

міжвоєнний та воєнний 

період 

 

 

  Ф. 19 «Статути, 

звернення, відозви 

українських громадських 

об’єднань на еміграції» 

(оп. 1, спр. 1–45), Ф. 26 

«Метричні книги 

Пряшівщини» (оп. 1, спр. 

1–3, оп. 2, спр. 1–3). 

 

 

2.  2008 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання  

№3 від 

19.06.2008 р. 

 
 

Документи Товариства 

прихильників 

української культури в 

культури в Курітібі, 

Бразилія  (ксерокопії) 

 

МЗС України Бразилія Ф. 20 «Товариство 

прихильників української 

культури в м. Курітіба 

(Бразилія)» (оп, 1, спр. 1–

2) 

141 док. 

3.  2009 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання  

№ 4 від  

26. 05. 2009 р. 

 

 

 

Архів та бібліотека Ганни 

Черінь (Грибінська) 
 

Г. Черінь  

(особисто, 

надіслані поштою), 

Б. Лобода 

(брат та офіційний 

представник Г. 

Черінь в Україні)  

США 

 

Ф. 22 «Черінь Ганна 

(Грибінська Галина 

Іванівна, за чоловіком–

Паньків, 1924 р. н.) відома 

українська поетеса, 

письменниця, громадська 

діячка (США)» (оп, 1, спр. 

1–170, оп. 2, спр. 1–143) 
 

1462 док. 
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4.  2009 Акт 

надходження 

документів до 

ЦДАЗУ № акт 

№ 3 від 

04.12.2009 р. 

Частина родинного 

архіву Валентина Кохно, 

громадського діяча, 

голови Українського 

Православного Братства 

ім. В. Липківського 

(документи про життя та 

діяльність церковних 

діячів: протодиякона 

Василя 

(Василя Потієнка), 

єпископа 

Бориспільського, вікарія 

Української Православної 

Церкви Київського 

Патріархату в США і 

Канаді Степана (С.Біляка) 
 

Валентин та Раїса 

Кохно 

США Ф. 23 «Документи 

Українського 

Православного Братства 

іменіМитрополита Василя 

Липківського на еміграції, 

зібрані родиною 

Валентина та Раїси Кохно 

(США)» 

76 умовних 

справ, 11 

одиниць 

музейних 

експонатів 

5.  2009 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання №1 

від 14 квітня 

2009 р. 

Документи Ліги Націй з 

тематики Голодомору 

1932-1933 рр. в Україні (в 

цифровому форматі та 

роздрукованому вигляді)  

МЗС України Франція Ф. 21 «Колекція копійних 

документів, що надійшли 

до ЦДАЗУ» 

17 док.  

6.  2010 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання  

№ 1 від 

17.05.2010 р. 

Архів  

Олександра Сухенка 

Надійшли від 

Т. П. Нікітіної, на 

квартирі якої 

проживав О.  

Сухенко у м. Київ 

США Ф. 24 «Сухенко 

Олександр Васильович 

(1918 – 2000), інженер та 

громадський діяч (Італія)» 

327 док.,  

7 муз. 

предметів 
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7.  2010 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

19.11.2010 р. 

Документи Українського 

православного братства 

ім. митрополита Василя 

Липківського на 

еміграції (США), 

1940–2010 рр. 

( документи висвітлюють 

діяльність УАПЦ та 

голови Українського 

Православного Братства 

імені Митрополита 

Василя Липківського на 

еміграції Аркадія 

Яременко)  

 

Бібліотека 

Української 

Православної 

Богословської  

Академії у м. 

Львові, за 

заповітом 

Валентина Кохно 

передала 

документи до 

ЦДАЗУ, за 

сприяння 

Високопреосвящен

-нішого Димитрія 

(Рудюка), 

митрополита 

Львівського і 

Сокальського та за 

підтримки о. 

Я. Ощудляка, 

ректора Львівської 

Православної 

Богословської 

Академії 

 

США Ф. 23 «Документи 

Українського 

Православного Братства 

іменіМитрополита Василя 

Липківського на еміграції, 

зібрані родиною 

Валентина та Раїси Кохно 

(США)» 

53 ум. 

справи 

(10681 док.)  

988 од. 

книжк. та 

періодичних 

видань 

8.  2010 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 2 

від 

07.06.2010р. 

Документи Об’єднання 

демократичної 

української молоді 
(ОДУМ). 

Філія в Чикаго (США),  

1966–2005 рр. 

 
 

За посередництва 

Г. О. Андрес 

 (м. Канів) 

США Ф. 25 «Об’єднання 

Демократичної 

Української Молоді 

(ОДУМ). Філія в Чикаго 

(США)» 

8 справ 

 (46 док.) 



 

3
3
6
 

3
3
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.  2010 Акт 

надходження 

до ЦДАЗУ № 6 

від 12.11.2010 

р.;  

№ 3 від 

15.03.2012 р. 

Документи: Українського 

Національного 

об´єднання (УНО) (13 

справ за період 1932–

1980 р.), Українського 

визвольного фонду (УВФ) 

(92 справи за період 1935–

1992 рр.), Організації 

державного відродження 

України (ОДВУ) (12 

справ за період 1930–

1970-х рр.), Світового 

конгресу вільних 

українців (СКВУ) (97 

справ за період 1960–

1980-х рр.), Світової 

організаційної ради 

Ідеологічно споріднених 

націоналістичних 

організацій (СКР ІСНО) 

 

Фундація імені 

О. Ольжича 

США, 

Канада 

Ф. 36 «Світовий конгрес 

вільних українців 

(СКВУ)», 

Ф. 37 «Український 

визвольний фонд (УВФ)»,  

Ф. 38 «Світова 

координаційна рада 

ідеологічно споріднених 

націоналістичних 

організацій (СКР ІСНО)», 

Ф. 39 «Організація 

державного відродження 

України (ОДВУ)»,  

Ф. 50 «Українське 

національне об’єднання 

(УНО, Канада)» 

 

264 ум. спр. 

(39 408 арк.)  

10.  2010  Документи про діяльність 

Ліги українських 

меценатів (матеріали 

Міжнародного конкурсу 

знавців української мови 

ім. П. Яцика, листування з 

сучасними політичними 

діячами (В. Ющенко, 

Ю. Тимошенко, 

О. Морозом, 1997–

2007 рр.) 
 

Ліга українських 

меценатів 

Україна на стадії науково-

технічного опрацювання 

264 од. зб. 
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11.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 6 

від 

27.04.2011 р.; 

№ 3 від 

15.02.2012 р. 

 
 

Документи українських 

студентських організацій 

в Австрії 

Фундація імені 

О. Ольжича 

Австрія Ф. 43 «Українські 

студентські організації в 

Австрії» 

7 справ 

12.  2011  Документи української 

скаутської організації 

«Пласт» за період 1950-х 

– 1990-х рр 

 

За посередництва 

відомої пластової 

діячки, члена 

пластового куреня 

«Дубова кора» 

Юлії Жданович (м. 

Київ) 

 

 
 

Канада Ф. 29 «Українська 

скаутська організація 

Пласт поза межами 

України» 

31 док.,  

51 книга  

13.  2011  Архів та бібліотека 

голови Українського 

православного братства 

ім. митрополита 

Липківського 

Валентина Кохно,  
1930–2010 рр. 

 

Валентин та Раїса 

Кохно 

США Ф. 23 «Документи 

Українського 

Православного Братства 

іменіМитрополита Василя 

Липківського на еміграції, 

зібрані родиною 

Валентина та Раїси Кохно 

(США)»,  

Ф. 2 (Бібліотечний) 

 

213 док,  

45 книг,  

23 

періодичних 

видання 
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14.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання 

№ 2 від 

22.02.2011 р. 

Документи Українського 

відділу Міжнародної 

культурно-освітньої 

асоціації, 2002-2010 рр. 

 

 

Головою Правління 

Українського 

відділення 

Міжнародної 

культурно-

освітньої асоціації 

Л.Б. Горват 

Україна-

США 

Ф. 28 «Український відділ 

Міжнародної культурно-

освітньої асоціації (УВ 

МКОА)» 

24 ум. спр. 

(730 док.), 

24 прим. 

друк. вид., 5 

CD дисків та 

відеокасет  

15.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання 

№ 6 від 

27.04.2011 р.; 

№ 3 від 

15.02.2012 р. 

Документи 

Центрального союзу 

українського 

студентства (ЦЕСУС) 

Фундація імені О. 

Ольжича 

Німеччина, 

США 

Ф. 42 «Центральний союз 

українського студентства 

(ЦЕСУС)» 

22 справи 

16.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 6 

від 

24.04.2011р. 

Архів та бібліотека 

академіка, заступника 

голови НТШ в Європі 

Аркадія Жуковського 

Фундація імені О. 

Ольжича 

Франція Ф. 44 «Жуковський 

Аркадій Іларіонович (1922 

р. н.), науковий та 

громадсько-політичний 

діяч» 

51 справа 

(380 док.) 

17.  2011  Документи проф. 

Полікарпа Геращенко, 

Олега Лащенко, Ілька 

Борщака, Аркадія 

Жуковського, Любомира 

Винара, Б. Беднарського,  

1930-1990-х рр. 

Фундація імені О. 

Ольжича 

Франція Ф. 48 «Борщак Ілько 

Костянтинович (Баршак 

Ілля Львович, 1892–1959), 

історик, публіцист, 

літературознавець, 

дипломат, громадський 

діяч»,  

понад 3 тис. 

документів  
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18.  2011  Документи Організації 

державного відродження 

України (ОДВУ), Союзу 

визволення України 

(СВУ), Української 

національної єдності у 

Франції (УНЄ) 
 

 США, 

Канада, 

Франція 

Ф. 39 «Організація 

державного відродження 

України (ОДВУ)»,  

Ф. 45 «Українська 

національна єдність у 

Франції (УНЄ)» 

 

298 ум. спр. 

(24276 арк.) 

19.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання від 

18.05.2011 р. 

Документи  

Наталії  

Замулко-Дюбуше 
 

Наталя Замулко-

Дюбуше, особисто 

під час її творчого 

вечору у 

приміщенні 

ЦДАЗУ 

Франція Ф. 31 «Замулко-Дюбуше 

Наталя Йосипівна (1948 р. 

н.), поетеса, 

письменниця» 

 

11 справ 

20.  2011 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання  

№ 3 від 

28.03.2011 р. 

 

Документи журналіста 

Михайла Селешко 

Фундація ім. Олега 

Ольжича 

Канада Ф. 41 «Селешко Михайло 

Дамянович (1901-1980), 

український журналіст та 

громадський діяч» 

50 справ 

21.  2011 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання  

№ 6 від 

27.04.2011 р. 

 

Документи організації –       

Українська громада в 

Римі 

Фундація ім. Олега 

Ольжича 

 Ф. 27 «Колекція 

документів громадсько-

політичних організацій 

української діаспори, 

зібраних Фундацією імені 

Олега Ольжича (Україна)» 

 

4 справи 
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22.  2011 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 

12 від 

01.11.2011 р. 

Документи про діяльність 

українських депутатів у 

Рейхсраті Австро-

Угорщини 

За дорученням 

Голови Верховної 

Ради В. Литвина 

від В. Миронова, 

керівника 

Головного 

управління 

документального 

забезпечення 

Апарату Верховної 

Ради України 

 

Австрія Ф. 33 «Українська 

парламентська 

репрезентація у Рейхсраті 

Австро-Угорщини» 

3 справи  

23.  2012 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання  

№1 від 

07.02.2012 р. 

Документи кінорежисера, 

актора Ігора Біра, 

1913–2008 рр. 

 

За сприяння 

Харківського 

приватного музею 

міської садиби в 

особі директора 

А. Ф. Парамонова  

Україна-

Російська 

Федерація 

Ф. 34 «Бір Ігор 

Миколайович (1898-?) 

актор, театральний діяч, 

режисер» 

245 док. 

24.  2012 Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання 

№ 2 від 

14.02.2012 р.  

Документи діячів 

української діаспори 

Н. Пазуняк, М. Селешко 

(ф. 41, оп. 1, спр. 1-50), 

П. Голубченко (ф. 56), 

Олега Лащенко 

(ф. 55, оп.1, спр. 1-117), 

В. Моти 

Фундація ім. О. 

Ольжича 

США, 

Канада 

Ф. 55 «Лащенко Олег 

Ростиславович (1914-

1998), письменник, 

публіцист, громадсько-

політичний діяч», Ф. № 56 

«Петро Голубенко (Шатун 

Петро Іванович; Петро 

Ромен, Дмитро Карамзин, 

Дмитро Шуменко) (1907–

1987) – літературознавець, 

редактор, письменник, 

публіцист» 

2466 док. 
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25.  2012  Документи громадсько-

політичних організацій: 

Організації українських 

націоналістів (ОУН), 

Проводу українських 

націоналістів (ПУН), 

Центрального 

представництва 

української еміграції в 

Німеччині (ЦПУЕН) 

Світової федерації 

українських жіночих 

організацій (СФУЖО) 

Конференції українських 

політичних партій і 

організацій (КУППО) 

 

Фундація ім. 

О. Ольжича 

Німеччина, 

Франція, 

США, 

Канада 

на стадії науково-

технічного опрацювання 

14147 арк 

26.  
 

2012 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання 

№ 3 від 

15.03.2012 р. 

Документи Фундації для 

дослідів життя і 

діяльності полк. Євгена 

Коновальця 

Фундацією імені 

Олега Ольжича 

Канада Ф. 40 «Фундація для 

дослідів життя і діяльності 

полк. Євгена Коновальця»  

(оп. 1, спр. 1–21) 

877 арк. 

27.  2012  Документи письменника, 

редактора, голови Спілки 

українських письменників 

Ізраїлю Олександра Деко 

(2000–2012 рр.) 

 

 

Особисто О. Деко Ізраїль на стадії науково-

технічного опрацювання 

22 док., 

6 друк. 

видань 
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28.  2012 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання 

№ 6 від 

26.04.2012 р  

 

«Аудіоархів Богдана 

Гука» (фонозаписи 

спогадів воїнів (124 осіб) 

УПА та збройного й 

цивільного українського 

підпілля про події на 

українських землях 

Закерзоння 

у 1944–1948 рр.) 
 

Об’єднання 

Українців 

«Закерзоння» з 

Торонто в особі 

Мирослава Іваника 

Канада Ф. 52 «Об’єднання 

українців Закерзоння» (оп. 

1, од. обл. 76–110) 

110 од. обл. 

(328 годин 

запису) 

29.  2012 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання № 2 

від 15.10.2012 

р., 

№3 від 

15.02.2012 р.,  

№ 4 від 

29.10.2010  р. 

Документи громадсько-

політичного діяча  

Андрія Жука, 

1914–1965 рр. 

 

А. Магурчак 

(завірені копії 

оригіналів, які 

зберігаються в 

Бібліотеці та 

Архівах Канади – 

оп. 1, спр. 1–18); 

Фундація ім. 

О. Ольжича 

(листування) – 

оп. 2, спр. 1; 

І. Матяш (листи)– 

оп. 3, спр. 1-6. 

Канада Ф. 58 «Жук Андрій Ілліч 

(1880-1968), громадсько-

політичний діяч, дипломат 

і публіцист»  

(оп. 1, спр. 1–18, оп. 2, 

спр. 1, оп. 3, спр. 1–6) 

540 арк. 

30.  2013 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 

12 від 

15.04.2013 р 

. 

Документи та друковані 

видання з колекції 

Українського музею-

архіву у Клівленді, 

1989–2011 рр. 

 

Український музей-

архів у Клівленді  

(в особі директора 

Андрія 

Фединського) 

США на стадії науково-

технічного опрацювання  
17 док., 

709 друк. 

вид.  
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31.  2013  Документи видавництва 

ім. О. Теліги (рукописи, 

машинописи з 

авторськими правками, 

машинописи, гранки, 

листи, рецензії М. 

Іванченко, С. Руденка, Є. 

Пуздровського, 

М. Столяр, М. Томенко) 
 

 Канада, 

України 

на стадії науково-

технічного опрацювання  
22 ум. спр. 

(243 док.) 

1970-ті - 

2000-ні рр. 

32.  2013  Документи 

Швейцарсько-

Українського 

Товариства, 

1992–2003 рр. 
 

Олена Отт-

Скоропадська 

Швейцарія на стадії науково-

технічного опрацювання  
 

33.  2013 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання  

№ 5 від 

20.08.2013 р. 

 

Архівні документи 

Українського 

товариства 

«Вербиченька» , 

м. Нижньокамськ, 

Республіка Татарстан 

(плакати, журнали та 

газети), 

1996-2013 рр. 

Євген Савенко та 

Тетяна Савенко 

Російська 

Федерація 

на стадії науково-

технічного опрацювання  
8 ум. спр.,  

35 друк. 

видань 

34.  2013  Акт про 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання 

№ 6 від 

12.09.2013 р. 

Листування ЦЕСУС з 

організаціями, 

установами, окремими 

особами (ксерокопії),    

1954–1957 рр. 

Осип Зінкевич 

(голова правління 

українського 

незалежного 

видавництва 

«Смолоскип») 

Україна  на стадії науково-

технічного опрацювання  
1 ум. справа,  

289 арк. 
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35.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання  

№ 1 від 

16.01.2014 р. 

Особистий архів актора та 

режисера, культурно-

освітнього діяча  

Павла Маскалика, 

1905–2013 рр. 

П. Маскалик  Словаччина на стадії науково-

технічного опрацювання  

939 док.,  

70 друк. 

видань, 

4 муз 

предмети  

36.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання  

№ 5 від 

15.04.2014 р.  

Творчий архів  археолога, 

завідуючої Бібліотекою й 

архівом ім. Т. Шевченка 

Союзу Українців у 

Великій Британії 

Людмили Пекарської,  

1993–2009  рр. 

 

Л. Пекарська Велика 

Британія 

на стадії науково-

технічного опрацювання  
29 док. 

37.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання  

№ 6 від 

16.04.2014 р. 

Документи, що 

висвітлюють підтримку 

української громади 

Великої Британії подій на 

Євромайдані  

(Київ, 2013-2014 рр.), 

2014 р. 

Лі Дерек Харрісон 

(Голова 

Українського 

культурного центру 

та української 

громади у 

Ноттінгемі) 

Велика 

Британія  

на стадії науково-

технічного опрацювання  

34 док. 

38.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання  

№ 3 від 

26.05.2014 р. 

Документи (запрошення, 

буклети, ділові 

щоденники, книги, аудіо-

диски) щодо діяльності 

українських осередків в 

Російській Федерації, 

1992–2014 рр. 

Володимир 

Халімончук 

(голова товариства 

«Українська 

родина»)  

Російська 

Федерація 

(м. Сургут) 

на стадії науково-

технічного опрацювання  

8 док., 

138 друк. 

вид., 

2 CD-диски  
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39.  2014  Фотодокументи робіт 

Анни Цибульської та 

робіт її батька, а також 

роботи Антоніни 

Цибульської, які 

відносяться до 

ужиткового мистецтва з 

укр. національними 

мотивами 

Федір Габелко Австралія на стадії науково-

технічного опрацювання  
10 док. 

40.  2014  Документи художника  

Василя Цибульського та 

його родини 

 

В. Славинський, 

директор 

Українського 

центру 

гуманітарної 

інформації (УЦГІ) 

«Світогляд» 

Австралія на стадії науково-

технічного опрацювання  
 

41.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання  

№ 7 від 

08.07.2014 р. 

Документи (фото, 

друковані видання, 

буклети, брошури, газети, 

ін.) про діяльність музею 

та вшанування пам’яті 

Т. Г. Шевечнка у Канаді,  

2013-2014 рр. 

Людмила 

Погорєлова 

(директор Музею 

імені Тараса 

Шевченка,Торонто)  

Канада на стадії науково-

технічного опрацювання  
4 док. 

42.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання  

№ 9 від 

05.08.2014 р. 

Документальний фільм 

про події Євромайдану у 

Києві очима британця 

«The Inside View of the 

Outsider» 

Ірина Муха Велика 

Британія 

на стадії науково-

технічного опрацювання  
1 од. зб. 
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43.  2014 Акт про 

приймання-

передавання 

документів  

на постійне 

зберігання № 8 

від 25.07.2014 

р. 

 

 

Документи Українського 

технічно-господарського 

інституту (УТГІ), 1945- 

1990-і рр. 

Наукова бібліотека 

Національного 

університету 

«Києво-

Могилянська 

Академія» в особі 

директора Т. 

Ярошенка  

Україна на стадії науково-

технічного опрацювання  
40 спр. 

44.  2014 Акт 

приймання-

передавання 

документів на 

постійне 

зберігання  

від  

10.11.2014 р. 

 

Архів та бібліотека Ганни 

Черінь (Грибінська) 
 

Б. Лобода 

(брат та офіційний 

представник Г. 

Черінь в Україні)  

США 

 

на стадії науково-

технічного опрацювання  
9 ум. справ, 

12 од. зб., 

аудіовіз.док 

 

Джерела: ЦДАЗУ, ф. 49, оп. 1; Архівні фонди ЦДАЗУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/founds/archive.html. – Назва з екрану; Архівна україніка [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/. – Назва з екрану;  

 

 

 

 

http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/founds/archive.html
http://www.archives.gov.ua/ArchUkr/
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Додаток Д 

 

Географія надходжень в Україну архівної україніки у 1991 – 2014 рр. 

 

 
Рис. 1. Країни, з яких надійшли матеріали в Україну (складено дисертантом) 
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Рис. 2. Країни Європи, з яких надійшли матеріали в Україну. 

                                                                (складено дисертантом) 
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Рис. 3. Співвідношення кількості матеріалів (колекцій) архівної україніки та країни надходження 
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Додаток Е 

  

Документи архівної україніки, 

передані до архівів України у 1991 – 2014 рр. 

 

 

 

 

Рис. 1. Фото. Передача повноважень Президентом УНР в 

екзилі М. Плав’юком Президенту України Л. Кравчуку. 

Київ, 22 серпня 1992 р. 

ЦДАЗУ, бібл. ф. 3, інв. № 2603O. 
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Рис. 2. Грамота про складання повноважень і припинення 

діяльності ДЦ УНР в екзині, 22 серпня 1992 р. 

ЦДАЗУ, ф. 35, оп.1, спр. 70, арк. 34. 
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Рис. 3. Звернення Комісії прав людини у справі 

відзначення «Дня солідарності з українськими 

політичними в’язнями в СРСР», грудень 1981 р. 

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 39, арк. 84. 
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Рис. 4. Лист сенаторів США до В. Щербицького, Першого 

секретаря Комуністичної партії України із закликом звільнити 

Л. Лук’яненка, 18 липня 1978 р. 

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 43, арк. 68. 
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Рис. 5. М. Бутович «Зі споминів сірожупанника»  

(до книги «Фрайштадська республіка»), 1958. Автограф.  

ЦДАМЛМ України, ф. 1366, оп. 1, спр. 55, арк. 1. 
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Рис. 6. М. Бутович «Зі споминів сірожупанника»  

(до книги «Фрайштадська республіка»), 1958. Автограф. 

ЦДАМЛМ України, ф. 1366, оп. 1, спр. 55, арк. 1 зв. 
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Рис. 7. Микола Бутович. Малюнок краєвиду Закарпаття, б/д, олія. 

ЦДАВО України, ф. 4021, оп. 1, спр. 7, арк. 12. 

 

 
 

Рис. 8. Микола Бутович. Малюнки українських монет, б/д, олівець. 

ЦДАВО України, ф. 4021, оп. 1, спр. 7, арк. 35. 
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Рис. 9. Микола Бутович. Ескіз малюнку, 1923 р., олівець. 

ЦДАВО України, ф. 4021, оп. 1, спр. 9, арк. 17. 
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Рис. 10. Статут Братства вояків І-ої української дивізії УНА в США  

ЦДІАЛ України, ф. Р-19, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 
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Рис. 11. Автобіографія О. Городиського. 

ЦДІАЛ України, ф. Р-19, оп. 1, спр. 21, арк. 2. 
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Рис. 12. Автобіографія О. Городиського. 

ЦДІАЛ України, ф. Р-19, оп. 1, спр. 21, арк. 3. 
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Рис. 13. Автобіографія О. Городиського. 

ЦДІАЛ України, ф. Р-19, оп. 1., спр. 21, арк. 4.  
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Рис. 14 Альбом з фотографіями і листівками про перебування 

військовополонених у таборі в Ріміні. 

ЦДІАЛ України, ф. Р-16, оп. 1, спр. 2. 

 

 
Рис. 15 Альбом з фотографіями і листівками про перебування 

військовополонених у таборі в Ріміні. 

ЦДІАЛ України, ф. Р-16, оп. 1, спр. 2, арк. 4–7. 
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Рис. 16 Альбом з фотографіями і листівками про перебування 

військовополонених у таборі в Ріміні. 

ЦДІАЛ України, ф. Р-16, оп. 1, спр. 2, арк. 25–29. 
 

 
Рис. 17. Альбом Альфреда Бізанца. Фотографії. 

ЦДІАЛ України, ф. Р-16, оп. 1, спр. 3, арк. 1. 
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Рис. 18. Альбом Альфреда Бізанца. Фотографії. 

ЦДІАЛ України, ф. Р-16, оп. 1, спр. 3, арк. 2. 
 

 
Рис. 19. Автобіографія Івана Пулюя. 

ЦДІАЛ України, ф. 309, спр. 2893, арк. 1. 
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Рис. 20. Лист від Івана Пулюя до Павла Пулюя (батька) 

щодо розподілу майна. 

ЦДІАЛ України, ф. 309, спр. 2898, арк. 7. 
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Рис. 21. Лист від Івана Пулюя до Павла Пулюя (батька) 

щодо розподілу майна. 

ЦДІАЛ України, ф. 309, спр. 2898, арк. 8. 
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Рис. 22. Дарча В. Вовк на передачу в дар Україні книг та 

архівних матеріалів. 3 лютого 2006 р. 

ЦДАЗУ. Поточний архів Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний 

кордон України 
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Рис. 23. Лист Президента Східно-Європейського дослідного 

інституту ім. В. Липинського (США) до в.о. Голови 

Державної служби контролю за переміщенням культурних 

цінностей через державний кордон України П. Білашу з 

приводу передачі родинного архіву Скоропадських. 

15 березня 2006 р.   

ЦДАЗУ. Поточний архів Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний 

кордон України 



369 

 

 
 

Рис. 24. Дарча П. Стокотельного на передачу в Україну 

архіву Івана та Надії Світличних. 26 квітня 2010 р. 

ЦДАЗУ. Поточний архів Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний 

кордон України 
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Рис. 25. Лист Є. Штендери до О. Федорука про пересилання 

частину архіву «Євген Штендера: особовий архів (Місія 

УПА за кордоном)». 11 серпня 2004 р. 

ЦДАЗУ. Поточний архів Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний 

кордон України 
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Рис. 26. Оригінал листа П. Скоропадського на ім’я 

Президента США Ф. Рузвельта, переданий Джоном Тезка 

через Посольство України у США, 1937 р. 

ЦДАЗУ. Поточний архів Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон 

України 


