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Центральний державний архів

вищих органів влади та управління

України був заснований як Центральний

архів революції рішенням колегії

Головного архівного управління

Української СРР, що відбулася 11 січня

1922 року.

Отже, у січні 2022 року архів

відзначає свій столітній ювілей.

Згідно з постановою Кабінету

Міністрів України від 21 липня 1992 року

№ 415 та наказом Головного архівного

управління при Кабінеті Міністрів

України від 31 липня 1992 року № 35

архів отримав сучасну назву –

Центральний державний архів вищих

органів влади та управління України

(ЦДАВО України).

Відтак, у липні 2022 року архів

відзначатиме тридцятиріччя як архівна

установа незалежної України.



ЦДАВО України – це:
3429 фондів / 2 227 219 справ

Національного архівного фонду
за період від 1917 року до сьогодення

у тому числі
управлінських документів 3276 фондів / 2 192 668 справ
особового походження  153 фондів / 14 341 справу
науково-технічної документації  38 комплексів / 20 364 справи
з кадрових питань (особового складу)  134 355 справ 

6051 опис на документи НАФ
1 023 923 картки, включені до каталогів



Пріоритетами діяльності Укрдержархіву та, відповідно, ЦДАВО України на 
2022 рік є:

- «відкритість архіву», прозора, зрозуміла та ефективна комунікація зі стейкхолдерами та партнерами;

- ефективне формування та забезпечення збереженості Національного архівного фонду як складової 
світової культурної спадщини;

- цифровізація архіву, поліпшення ІТ-інфраструктури та рівня цифрових компетенцій архівних 
працівників.

Основні завдання ЦДАВО України на 2022 рік:

- забезпечення фізичної та інформаційної безбар’єрності в доступі до документів Національного 
архівного фонду;

- запровадження інформаційно-пошукової системи, що надаватиме доступ до інформації про архівні 
інформаційні ресурси і працюватиме в онлайн режимі 24/7;

- забезпечення сталого формування цифрового фонду користування на документи Національного 
архівного фонду шляхом оцифровування архівних документів.



З метою реалізації встановлених Укрдержархівом пріоритетів і виконання завдань ЦДАВО України

1 вересня 2021 р.

підписав угоду з 

ТОВ GigaCloud на 

надання послуг з 

хостингу



https://tsdavo.gov.ua/ Мета створення нової версії вебсайту полягала у:

- публікації описів архівних фондів у форматі PDF;
- підтримці функціонування фондового каталогу;
- оприлюдненні виставок, добірок архівних документів;
- належній публікації новин про події архівного життя;
- забезпеченні доступу до публічної інформації;
- наданні якісних архівних послуг, у т. ч. онлайнових;
ГОЛОВНЕ! 
- організації доступу до повних текстів (образів) 
архівних документів у режимі 24/7.



Група підготовки нової версії 
вебсайту

https://tsdavo.gov.ua/

Вебсайт ЦДАВО України є 
порталом для виходу на 

E-resource «Архіум» 
ЦДАВО України

Технічна 

підтримка

ФОП 

Олександр 

Степаненко

Лариса

Ольга

Марина Наталія

Ірина

Інформація зі старої версії вебсайту збережена. Рубрика «Фондовий каталог» за першою кнопкою синього кольору містить відомості про 
всі фонди, що зберігаються в архіві, є пошуковою і постійно підтримується в актуальному стані.

На Головній сторінці вебсайту розміщено покликання на рубрики «Унікальні документи архіву», «Гортаючи архівні сторінки», проєкт
«Календар Української революції», бази даних «Непрочитані листи з нацистської неволі» та «Іменний покажчик до наглядових проваджень, 
судових і касаційних справ Верховного суду Української РСР за 1920-1941 роки» тощо.

У верхньому меню користувач знайде покликання на рубрики «Про архів», «Діяльність», «Публікації», «Виставки», «Довідники», 
«Джерела комплектування», «Громадянам» та «Історія урядуючих інституцій України». 

Звертаємо увагу на те, що до рубрики «Довідники – Покажчики та реєстри» включено «Іменний покажчик до судових справ фонду 288 
«Генеральна прокуратура України за 1936-1941 рр.» та «Реєстр розсекречених архівних фондів України (по ЦДАВО України)».



22 грудня 2021 р. ЦДАВО України 

(директорка архіву Лариса 

Левченко) підписав Договір про 

впровадження та налаштування 

комплексної інформаційної 

системи з ПП «Архівні 

інформаційні системи» (директор 

Кирило Вислобоков), яке було 

визначено переможцем спрощеної 

процедури закупівлі, проведеної 

архівом, і придбав ліцензію на 
«Архіум».



Від запровадження технології оцифрування документів в архівах України 
ЦДАВО України накопичив близько 1,5 млн скан-копій аркушів документів 
Національного архівного фонду різного тематичного спрямування, як-от 
документи:

- державних органів і установ періодів Української Центральної Ради, 
Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського, Директорії 
Української Народної Республіки (1917-1921 рр.); 

- про долю єврейського населення України за доби революційних подій 
1917-1921 рр. та Голокосту Другої світової війни;

- з історії Західно-Української Народної Республіки (1918-1919 рр.);
- про поховання військово-полонених та інтернованих осіб на території 

України (1943-1956 рр.);
- штабів рейхсляйтера Розенберга для окупованих східних і західних 

територій (1940-1945 рр.) тощо.



2017 рік проголошено Роком Української революції 1917-1921 років. Указом Президента України №
17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років» одним із
пріоритетів діяльності органів державної влади на 2017-2021 роки було визначено вшанування подій та
видатних учасників Української революції 1917-1921 років.

Однак, ще з 1996 року ЦДАВО України спільно з Інститутом історії України НАН України та Інститутом
української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України енергійно працював над
створенням збірників документів з історії Української революції 1917-1921 років.

Друком вийшли збірники документів «Українська Центральна Рада. Документи і матеріали» у 2-х томах
(1996, 1997), «Українська Держава. Документи і матеріали» у 2-х томах (2015), «Директорія, Рада Народних
Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920. Документи і матеріали» у 2-х томах (2006); «Архів
Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Доповіді директорів департаментів та
агентів» (2019), «Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департаментів
державної варти та політичної інформації (1918–1922)» (2018), «Архів Української Народної Республіки.
Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920)» (2017), «Архів
Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від
Версальського до Ризького мирних договорів (1919– 1921)» (2016).

За минулі роки ЦДАВО України підготував десятки виставок архівних документів, у т. ч. реалізував
масштабний виставковий проєкт «Календар Української революції 1917-1921 рр.».

Отже, приймаючи рішення про те, які саме архівні фонди першими мають потрапити до «Архіуму»
ЦДАВО України обрав саме фонди періоду Української революції 1917-1921 рр.



До «Архіуму» завантажено понад 6 тисяч архівних справ 17 архівних фондів, які висвітлюють боротьбу 
українського народу за незалежність та державність у часи Української революції 1917-1921 років. 

Відтак, завдяки «Архіуму» відкривається доступ, зокрема, до таких архівних фондів:
Фонд 9 – Міністерство народного господарства Української Народної Республіки, Київ, Кам’янець-Подільський, Тарнів, 1919-1922, 771 
справа;
Фонд 799 – Міністерство внутрішніх справ Української Народної Республіки, Київ, 1917-1918, 33 справи;
Фонд 1065 – Рада народних Міністрів Української Народної Республіки, Київ, Кам’янець-Подільський, Тарнів, 1918-1923, 1077 справ;
Фонд 1072 – Міністерство сповідань Української Народної Республіки, Київ, Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам’янець-Подільській, Станіславів, 
Тарнів, 1918-1922, 343 справи;
Фонд 1076 – Військове міністерство Української Народної Республіки, Київ, 1917-1918, 69 справ;
Фонд 1078 – Головне управління Генерального штабу УНР, Київ, Жмеринка, Рівне, Кам’янець-Подільський, 1918-1930, 474 справи;
Фонд 1113 – Управління преси та інформації Української Народної Республіки, Київ, Вінниця, Рівне, Кам’янець-Подільський, 1917-1925, 
375 справ;
Фонд 1115 – Українська Центральна Рада, Київ, Житомир, 1917-1918, 85 справи;
Фонд 1429 – Канцелярія Директорії Української Народної Республіки, Київ, Кам’янець-Подільський, Польща, Чеські та Словацькі землі, 1917-
1938, 314 справ;
Фонд 2094 – Народне міністерство шляхів Української Народної Республіки, Київ, 1917-1918, 18 справ;
Фонд 2200 – Міністерство шляхів Української Держави, Київ, 1916- 1919, 295 справ;
Фонд 2201 – Міністерство освіти Української Держави, Київ, 1918- 1919, 1982 справи;
Фонд 2537 – Міністерство шляхів сполучення Української Народної Республіки, Київ, Вінниця, Кам’янець-Подільський, Станіславів, Тарнів, 
1918-1922, 540 справ;
Фонд 3006 – Міністерство генерального писарства Української Народної Республіки, Київ, 1918, 2 справи;
Фонд 3084 – Міністерство торгу і промисловості Української Народної Республіки, Київ, 1917-1918, 14 справ;
Фонд 3809 – Петлюра Симон Васильович (1879-1926) – політичний, державний і військовий діяч, член Української Центральної Ради, Голова 
Директорії УНР, Головний отаман військ УНР, 1916-1926, 19 справ;
Фонд 4146 – Державний сенат Української Народної Республіки, Київ, 1919, 834 справи.

Ресурс доступний у режимі 24/7 з будь-якого регіону нашої планети.



Сканери, якими виконувалися копії у ЦДАВО 
України за минулими проєктами, не визначали 
краї документа, або сканування здійснювалося 

без урахування подальшого удоступнення
документа через інформаційно-комунікаційну 

систему. Відтак, весь відсканований фонд 
ЦДАВО України потребував додаткової 

обробки перед завантаженням до «Архіуму». 
Без відповідної підготовки кожен скан-файл 

споживав би величезний обсяг місця на 
хостингу, що в свою чергу призводило б до 

зайвих витрат із бюджету архіву на утримання 
«Архіуму»



Над підготовкою сканів до завантаження до E-resource у 
ЦДАВО України працювала група на чолі 

з Андрієм Площинським. 
Кожен скан-файл обрізався, вирівнювався. 

За наявності можливості підсилювалися згасаючі тексти.
У результаті для завантаження до «Архіуму» було 

підготовлено 587 тисяч сканів аркушів архівних документів.



Олександра

Алла

Олена

Тамара

Аліна

Тетяна

Людмила

КатеринаТетяна
Тетяна

Оксана

Ганна

Ольга

Наталія

Надія

Наталія

Людмила

Ганна

ТетянаАндрій

Група підготовки скан-копій до 
завантаження на E–resource



Ірина

Олена

Анастасія

Путівник по фондах ЦДАВО України впорядковано за шістьма рубриками. 
З 3429 фондів архіву на сьогодні до рубрикатора підключено 1610 фондів

Рубрика 1: Фонди періоду Української революції. Підключено 63 фонди

Важливою складовою 
«Архіуму» є завантажений і 
наданий у вільний доступ 

науково-довідковий апарат 
ЦДАВО України: путівник та 

описи фондів

Група впорядкування 
довідкового апарату та 

облікової частини E-resource
працювала під керівництвом 

Ірини Холодової



Рубрика 6: Фонди радянської доби та періоду Незалежності 
включає 1384 фонди

Рубрика 2: Фонди особового походження. Підключено 50 фондів Рубрика 3: Фонди української еміграції. Підключено 109 фондів

Рубрика 4: Фонди періоду Другої світової війни. Підключено 3 фонди

Рубрика 5: Колекції. Підключено 1 фонд



Розділ «Архіуму» - «Фонди» - містить інформацію про всі архівні фонди ЦДАВО України, у т. ч. наявні на зберіганні в архіві, 
втрачені та передані, а саме на 5361 фонд. Робота над вивірянням інформації про фонди та розподілом наявних на зберіганні в 

архіві фондів за рубрикатором продовжується



Група перекладу, 
удосконалення та переведення 

описів архівних фондів до 
електронного формату 

працювала під керівництвом 
Ольги Редько

Валентина

Тетяна

Катерина

Технологія завантаження скан-копій аркушів архівних
документів вимагала переведення архівних описів до
електронного формату. Для цього описи за потреби
перекладалися українською мовою, удосконалювалися та
передруковувалися у форматі Word або Excel. Затим описи
завантажувалися до «Архіуму». Під кожен заголовок справи
підвантажувалися скан-копії аркушів документів, що в ній
містяться, у форматі JPG.



Екран «Архіуму» із загальною 
характеристикою архівного 
фонду та переліком описів

Екран «Архіуму» із анотацією 
опису архівного фонду та 
описом справ



Як знайти «Архіум» ЦДАВО України та як працювати із ним?

Крок 1.
Знайдіть в Інтернеті офіційний вебсайт ЦДАВО України - https://tsdavo.gov.ua/
Або наберіть у пошуковій строчці Google повну назву архіву чи її абревіатуру

Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України
ЦДАВО України

На Головній сторінці вебсайту натисніть 
кнопку синього кольору 
«E-resource: оцифровані фонди»



Крок 2. На Головній сторінці «Архіуму» натисніть 
«Детальніше» і перед Вами відкриється розділ «Фонди»

Або, використовуючи прокрутку з правого боку екрану, 
перейдіть на нижню частину Головної сторінки й виберіть 
потрібний Вам розділ меню, наприклад: «Путівник» -
«Фонди періоду Української революції»



Крок 3. Виберіть потрібний Вам фонд, наприклад 1115 
«Українська Центральна Рада»

Затим виберіть потрібний Вам опис та натисніть на написані 
зеленим кольором дати й кількість справ, перед Вами на 
екрані відкриється вміст опису

Виберіть потрібну архівну справу, натиснувши на її назву, 
написану зеленим кольором



Крок 4. На наступному екрані оберіть «Перегляд»

Перед Вами відкриється екран, на якому, користуючись 
прокруткою з правого боку, Ви зможете вибрати потрібний 
документ чи аркуш документа

Крок 5. Натисніть на зображення аркушу документа чи 
документ, він з’явиться у головному віконці екрану. Ви 
можете його збільшувати, зменшувати, прокручувати, 
вільно копіювати просто з екрану



Планування «Архіуму» ЦДАВО України

За час підготовки презентації до E-resource було завантажено не анонсовані раніше архівні фонди, а саме:

Фонд 3890 – «Судова комісія для ведення процесу в справі вбивства голови Директорії і Головного отамана військ 
УНР Симона Петлюри в м. Париж (Франція)», 1926-1927 рр., 24 справи;

Фонд 4011 – «Комітет із вшанування пам’яті Симона Петлюри в м. Подебрати», 1926-1929 рр., 15 справ;

Фонд 1058 – «Українське відділення Всесоюзного тресту фотографії і фотопромисловості (Українське відділення 
Союзфото), м.Київ», 1936-1938 рр., 15 справ;

Фонд 5270 – «Хорошунова Ірина Олександрівна (1913-1993) – художник-оформлювач музеїв, автор щоденників 
періоду нацистської окупації Києва (1941-1943)», 1916-1984, 13 справ.

На разі в ЦДАВО України триває оцифрування фонду 5235 «Уряд Української Народної Республіки в екзилі», 
1920-1991 рр., який містить 2198 архівних справ. За описом № 1 вже оцифровано 412 справ, виготовлено 39294 
скан-копії аркушів архівних документів.



Планування «Архіуму» ЦДАВО України

ЦДАВО України планує протягом 2022 року завантажити до «Архіуму» скан-копії таких архівних фондів:

Фонд 1 «Верховна Рада України, мм.Харків, Київ», із якого за описом № 16 оцифровано 1015 архівні справи, виготовлено        
206 323 скан-копії аркушів архівних документів;

Фонд 413 «Центральна комісія національних меншин при ВУЦВК (ЦКНМ), м.Харків», 1923-1933 рр., 612 архівних справ, 
виготовлено 63253 скан-копії аркушів архівних документів;

Фонд 505 «Всеукраїнська комісія в справі земельного влаштування працюючих євреїв при президії Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету УРСР (Укркомзет), м. Харків», 1923-1933 рр., з 922 архівних справ виготовлено копії           
903 справ, 126 240 скан-копій аркушів документів;

Фонд 571 «Українська рада товариства із землевлаштування трудящих євреїв, м.Харків», 1925-1938 рр., 1102 архівні справи, всі 
оцифровані, виготовлено 113546 скан-копій аркушів архівних документів;

Фонд 5242 «Документи про поховання військовополонених та інтернованих осіб на території України (колекція)», 1943-1956 рр., 
322 архівні справи, всі оцифровані, виготовлено 14761 скан-копію аркушів архівних документів

та інші.

Вже у 2022 році «Архіум» ЦДАВО України поповнюватиметься цифровими копіями документів архівних фондів з історії України 
ХХ століття і досягне одного мільйона копій аркушів документів.

ЦДАВО України також планує створювати покажчики для організації пошуку за ключовими словами.
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