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історією» 

Центр досліджень 
визвольного руху

КиївСьКий  
НаЦІоНальНий УНІвеРСиТеТ 
ІмеНІ ТаРаСа ШевчеНКа 
Історичний факультет, аудиторія 349

Київ, вул. Володимирська, 60



Іван ПаТРилЯК, декан 
історичного факультету Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка

Відкриття  
конференції

валерій СмолІй, директор 
Інституту історії України НАН 
України, академік НАН України

Вступне слово

андрій КоГУТ, директор 
Галузевого державного архіву Служби 
безпеки України

Ігор КУлиК, директор Галузевого 
державного архіву Українського 
інституту національної пам’яті

Регламент: 
доповіді до 15 хв., виступ до 5 хв.

10.00 – 10.30



Нікіта ПеТРов, 
заступник голови Ради науково-
інформаційного і просвітницького 
центру товариства «Меморіал» 
(м. Москва, Російська Федерація).

Знищення архівних 
документів держбезпеки 
в 1954–1991 рр.: причини 
і наслідки.

Ігор КаШУ, доктор історичних 
наук, директор Центру досліджень 
тоталітаризму факультету 
історії та філософії Молдавського 
державного університету 
(м. Кишинів, Республіка Молдова).

Архіви радянської 
політичної поліції 
в Молдові. Що збереглося 
іщо доступно після 
1991 р.?

Іраклій ХваДаГІаНІ, голова 
правління дослідницької лабораторії 
«SovLab».

«Фенікс — повсталий 
з попелу»? Міфи 
і реальність про фонди 
архіву КДБ РСР Грузії

С е К Ц І Я  I

ОсОблиВОсті дОступу 
та діяльнОсті архіВних 
устанОВ, щО зберігають 
дОкументи кОмуністичних 
спецслужб



Сергій КоКІН, кандидат 
історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу історії 
20–30-х рр. ХХ ст. Інституту 
історії України НАН України.

Процес відкриття 
доступу до документів 
комуністичних спецслужб 
в Україні (середина 
1990-х — середина 
2000-х рр.).

Ігор КУлиК, директор Галузевого 
державного архіву Українського 
інституту національної пам’яті.

Архів минулого заради 
майбутнього: виклики  
для Галузевого  
державного архіву 
Українського інституту 
національної пам’яті.

10.30 – 11.45Модератор: Роман ПоДКУР



вадим ЗолоТаРьов, 
кандидат технічних наук, доцент 
Харківського національного 
університету радіоелектроніки.

Архівні джерела 
до біографій співробітників 
радянської держбезпеки.

Світлана лЯСКовСьКа, 
доктор історичних наук, професор 
Національної академії СБ України.

Інформаційні 
можливості особових 
справ співробітників 
органів держбезпеки 
щодо вивчення історії 
радянських спецслужб.

С е К Ц І Я  I I

«лицарі без страху і дОкОру»: 
ОсОбОВа інфОрмація 
прО спіВрОбітникіВ 
держбезпеки у дОкументах 
радянських спецслужб



андрій Жив’ЮК, кандидат 
історичних наук, професор кафедри 
історії Міжнародного економіко-
гуманітарного університету 
ім. академіка Степана Дем’янчука.

Комендант УНКВД-
УМГБ Петро Климчук: 
від «Великого терору» 
до операції «Берлога».

Роман ПоДКУР, кандидат 
історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу історії 
державного терору Інституту 
історії України НАН України.

Дослідження феномену 
«виконавців» у науково-
видавничому проекті 
«Відлуння Великого 
терору»: перші результати 
і перспективи наукового 
пошуку. 

Перерва (13.10 – 13.30)

12.10 – 13.10Модератор: олег БаЖаН



олександр РУБльов, доктор 
історичних наук, професор, завідувач 
відділу історії державного терору 
радянської доби Інституту історії 
України НАН України, головний 
редактор журналу «З архівів ВУЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ».

«Совєтизація» Західної 
України 1939 –1941 рр.  
у документах 
комуністичних спецслужб 
і спогадах сучасників.

Руслана ДавиДЮК, доктор 
історичних наук, професор кафедри 
історії України Рівненського 
державного гуманітарного 
університету.

Документи радянських 
спецслужб як джерело 
вивчення історії 
української політичної 
еміграції у Волинському 
воєводстві.

С е К Ц І Я  I I I

істОрія XX стОліття  
крізь призму дОкументіВ 
кОмуністичних спецслужб



Юрій ШаПовал, доктор 
історичних наук, професор головний 
науковий співробітник Інституту 
політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
України.

Хоч репресований не був. 
Олександр Довженко 
у світлі його справи-
формуляра.

олег БаЖаН, кандидат 
історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу історії 
державного терору Інституту 
історії України НАН України.

«Польська операція» 
НКВС 1937–1938 рр. 
на Київщині: підготовка, 
перебіг, наслідки.

андрій КоГУТ, директор 
Галузевого державного архіву СБ 
України.

Депортаційна операція 
«Запад» — локальний вимір. 
За матеріалами УМҐБ 
Тернопільської області.

Перерва (15.00 – 16.00)

13.30 – 15.00Модератор: Ігор КУлиК



людмила БаБеНКо, доктор 
історичних наук, професор кафедри 
історії України Полтавського 
національного педагогічного 
університету ім. В.Г. Короленка.

Силова модель 
конструювання державно-
церковних відносин 
у радянській Україні 
та її інструментарій.

Тетяна ШеПТиЦьКа, 
кандидат філологічних наук, 
заступник генерального директора 
з наукової роботи Національного 
історико-меморіального заповідника 
«Биківнянські могили»

Українські гумор і сатира 
у часи сталінського терору 
(за матеріалами архівно-
кримінальних справ 
Юрія Вухналя, Василя 
Чечвянського, Юхима 
Ґедзя).



олена ПолІДович, 
начальник науково-дослідного 
відділу Національного історико-
меморіального заповідника 
«Биківнянські  могили»

Обвинувачення 
театральних діячів, 
розстріляних у Києві 
під час Великого терору 
1937–1938 рр.

микола БРивКо, науковий 
співробітник, Національний 
історико-меморіальний заповідник 
«Биковнянські могили».

Політичні репресії 
1920–1930-х рр. у ракурсі 
мікроісторичного 
дослідження: місто Сніжне 
Донецької області.

Підбиття підсумків 
(17.00 – 17.15)

16.00 – 17.00



галузеВий  
держаВний архіВ  
служби безпеки  
україни

1 квітня 1994 року постановою Кабінету Міністрів 
України № 206 було створено Галузевий державний 
архів Служби безпеки України. Постійне зберігання до-
кументів і матеріалів Національного архівного фонду, які 
створюються під час оперативно-розшукової діяльності 
органів безпеки України є його основним завданням. 

Нині у ГДА СБУ сформовано 87 фондів, які містять 
225 тисяч одиниць зберігання. Розмаїття тематики до-
кументів комуністичних спецслужб відображає драма-
тичну історію України радянської доби та неперервність 
української національно-визвольної боротьби.

За оцінкою Інституту розвитку свободи інформації 
(IDFI) у 2018 році ГДА СБУ посів перше місце в загально-
му підсумку оцінювання доступу до архівів КДБ серед 
пострадянських країн. Україна ж була визнана країною, 
де загалом найкращі умови доступу та роботи з фондами 
ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.

Принципом роботи ГДА СБУ є відкритість суспіль-
ству та збереження документів Національного архівного 
фонду. Після набрання у 2015 році чинності Законом 
України «Про доступ до архівів репресивних органів ко-
муністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» сут-
тєво підвищився суспільний інтерес до історичних подій, 
зокрема до архівної інформації радянських каральних 
органів. 



Від часу створення Архіву національної спецслужби 

за участю її співробітників підготовлено 52 науково-

документальних видань та збірників документів,

6 монографій, 212 наукових статей, майже

100 науково-популярних публікацій.

Спільною трибуною для науковців і громадськості є 
науково-документальний журнал «З архівів ВУЧК-ГПУ-
НКВД-КГБ» в якому опубліковано 59 наукових праць 
співробітників ГДА. 24 статті опубліковані у відомчих 
виданнях — «Віснику СБ України» та «Науковому ві-
снику НА СБ України». 11 статей надруковано у збірнику 
«Український визвольний рух». У «Воєнно-історичному 
віснику» та інших виданнях Міноборони — 11 статей. 
У «Віснику КНУ» — 7 статей.

У закордонних виданнях — у Білорусі, Казахстані, 
Канаді, Латвії, Литві, Румунії. Наукові праці, окрім укра-
їнської, видавалися англійською, латиською, литовською, 
польською, російською, французькою мовами.

Щороку зростає інтерес громадськості до ГДА СБУ. 
Країна отримала додатковий інструмент у протистоянні 
гібридній війні Росії. Відкритість Архіву СБУ надає мож-
ливість історикам та медіа дізнатися правду про радян-
ське минуле, яке зараз інтенсивно та наполегливо  попу-
ляризується агресором.

Щороку до Архіву надходить майже 3500 звернень 
українських та іноземних громадян і дослідників. Майже 
60% з них стосуються пошуку та надання інформації про 
зниклих чи репресованих радянською владою родичів. 



«з архіВіВ  
Вучк-гпу-нкВд-кгб»

Український науковий історичний журнал, що був 
заснований у 1994 р. Ініціатива створення належала Го-
ловній редакційній колегії науково-документальної серії 
книг «Реабілітовані історією». На той час ідею заснування 
подібного видання підтримали Інститут історії України 
НАН України, Служба безпеки України, Державний ко-
мітет архівів України, Всеукраїнська спілка краєзнавців. 
Із 2018 р. засновником журналу є Інститут історії України 
НАН України.

У назві журналу представлені абревіатури назв біль-
шовицької таємної служби — Всеукраїнської надзвичай-
ної комісії (рос. ВУЧК), та її наступників — Державного 
політичного управління (рос. ГПУ), Наркомату внутрішніх 
справ (рос. НКВД) та Комітету державних органів безпеки 
(рос. КГБ). У радянський час доступ до документів цих 
відомств був унеможливлений. Архівні фонди були за-
секречені із грифом «Совершенно секретно» або «Секрет-
но». Розпад СРСР та відновлення української державності 
сприяли розсекреченню матеріалів, що зберігалися в ар-
хівних установах. Необхідність інформування української 
громадськості про злочини радянського тоталітарного 
режиму обумовила появу журналу «З архівів ВУЧК-ГПУ-
НКВД-КГБ».

Перший номер вийшов друком у серпні 1994 р.  
У ньому були опубліковані статті, присвячені політичним 



репресіям 1920–1930-х рр., переслідуванню національ-
них громад в СРСР, біографічні нариси репресованих 
політичних діячів, а також архівні документи з фондів 
КГБ. Надалі були засновані такі рубрики: «З історії спец-
служб», «Державний терор радянської доби», «Церква і 
влада», «Особа у контексті історії», «З історії Другої світо-
вої війни», «Історіографічні та джерелознавчі досліджен-
ня». До видання журналу долучалися не тільки історики-
науковці, але й учасники дисидентського руху та громад-
ські діячі — Семен Глузман, Євген Захаров, Іван Дзюба. 

Метою видання є висвітлення маловідомих сторінок 
історії України, дослідження проблем державного теро-
ру радянської доби, публікація документів з архівів спец-
служб. У центрі уваги видання — людські долі у контексті 
тоталітарної доби. Висвітлення життєвого шляху тієї або 
іншої особи редколегія та автори часопису намагаються 
здійснювати шляхом верифікації специфічних матері-
алів держбезпеки за «цивільними» джерелами з цен-
тральних та обласних державних архівів, друкованими 
виданнями, доступ до яких був обмежений у радянський 
час, особистим листуванням тощо.

У 1994–2005 рр. редколегію журналу очолював 
кандидат історичних наук Юрій Данилюк, з 2005 р. до 
тепер — доктор історичних наук, професор Олександр 
Рубльов.

Журнал виходить двічі на рік і призначений для 
розповсюдження в Україні та закордоном. Видання 
рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, 
студентам та всім, хто цікавиться історією спецслужб та 
державного терору радянської доби.
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Для заметок



Первый номер вышел в августе 1994 г. В нем были опу-
бликованы статьи, посвященные политическим репресси-
ям 1920-1930-х гг., преследованию национальных общин в 
СССР, биографические очерки репрессированных полити-
ческих деятелей, а также архивные документы из фондов 
КГБ. В дальнейшем были основаны такие рубрики: «Из 
истории спецслужб», «Государственный террор советской 
эпохи», «Церковь и власть», «Лицо в контексте истории», 
«Из истории Второй мировой войны», «Историографиче-
ские и источниковедческие исследования». К изданию 
журнала привлекались не только историки-ученые, но и 
участники диссидентского движения и общественные де-
ятели — Семен Глузман, Евгений Захаров, Иван Дзюба.

Целью издания является освещение малоизвестных 
страниц истории Украины, исследование проблем госу-
дарственного террора советского времени, публикация 
документов из архивов спецслужб. В центре внимания 
издания — человеческие судьбы в контексте тоталитар-
ной эпохи. Освещение жизненного пути того или иного 
лица редколлегия и авторы журнала пытаются осущест-
влять путем верификации специфических материалов 
госбезопасности за «гражданскими» источниками из 
центральных и областных государственных архивов, пе-
чатными изданиями, доступ к которым был ограничен в 
советское время, личной перепиской и т.п.

В 1994–2005 гг. редколлегию журнала возглавлял кан-
дидат исторических наук Юрий Данилюк, с 2005 г. до сих 
пор — доктор исторических наук, профессор Александр 
Рублев.

Журнал выходит два раза в год и предназначен для 
распространения в Украине и за рубежом. Издание ре-
комендовано ученым, преподавателям, аспирантам, 
студентам и всем, кто интересуется историей спецслужб и 
государственного террора советской эпохи.



«из архиВОВ  
Вучк-гпу-нкВд-кгб»

Украинский научный исторический журнал, который 
был основан в 1994 году. Инициатива создания принадле-
жала Главной редакционной коллегии научно-докумен-
тальной серии книг «Реабилитированные историей». В то 
время идею создания подобного издания поддержали 
Институт истории Украины НАН Украины, Служба без-
опасности Украины, Государственный комитет архивов 
Украины, Всеукраинский союз краеведов. С 2018 года  уч-
редителем журнала является Институт истории Украины 
НАН Украины.

В названии журнала представлены аббревиатуры на-
званий большевистской тайной службы — Всеукраинской 
чрезвычайной комиссии (ВУЧК), и ее преемников — Госу-
дарственного политического управления (ГПУ), Наркома-
та внутренних дел (НКВД) и Комитета государственных 
органов безопасности (КГБ) . В советское время доступ к 
документам этих ведомств был невозможен. Архивные 
фонды были засекречены под грифом «Совершенно се-
кретно» или «Секретно». Распад СССР и восстановление 
украинской государственности способствовали рассекре-
чиванию материалов, хранившихся в архивных учреж-
дениях. Необходимость информирования украинской 
общественности о преступлениях советского тоталитар-
ного режима обусловила появление журнала «Из архивов 
ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ».



С момента создания Архива национальной спецслуж-

бы при участии ее сотрудников подготовлено 52 
научно-документальных изданий и сборников документов,

6монографий, 212 научных статей, около 100 
научно-популярных публикаций.

Общей трибуной для ученых и общественности являет-
ся научно-документальный журнал «Из архивов ВУЧК-ГПУ-
НКВД-КГБ», в котором опубликовано 59 научных работ 
сотрудников ОГА. 24 статьи опубликованы в ведомственных 
изданиях — «Вестнике СБ Украины» и «Научном вестнике 
НА СБ Украины». 11 статей напечатаны в сборнике «Укра-
инское освободительное движение». В «Военно-историче-
ском журнале» и других изданиях Минобороны — 11 ста-
тей. В «Вестнике КНУ» — 7 статей.

В зарубежных изданиях — в Беларуси, Казахстане, 
Канаде, Латвии, Литве, Румынии. Научные работы, кроме 
украинского, выдавались на английском, латышском, ли-
товском, польском, русском, французском языках.

Ежегодно растет интерес общественности к ОГА СБУ. 
Страна получила дополнительный инструмент в противо-
стоянии гибридной войне России. Открытость Архива СБУ 
дает возможность историкам и медиа узнать правду о со-
ветском прошлом, которое сейчас интенсивно настойчиво 
популяризируется агрессором.

Ежегодно в Архива ежегодно поступает почти 3500 
обращений украинских и иностранных граждан и иссле-
дователей. Почти 60% из них касаются поиска и предостав-
ления информации о пропавших или репрессированных 
советской властью родственниках. 



ОтраслеВОй  
гОсудрастВенный  
архиВ службы  
безОпаснОсти  
украины

1 апреля 1994 года постановлением Кабинета Мини-
стров Украины № 206 был создан Отраслевой государ-
ственный архив Службы безопасности Украины. Постоян-
ное хранение документов и материалов Национального 
архивного фонда, которые создаются в ходе оперативно-
розыскной деятельности органов безопасности Украины 
является его ключевым назначением.

Сейчас в ОГА СБУ сформировано 87 фондов, которые 
содержат 225 000 единиц хранения. Разнообразие тематики 
документов коммунистических спецслужб отражает драма-
тическую историю Украины советского времени и непрерыв-
ность украинской национально-освободительной борьбы.

По оценке Института развития свободы информации 
(IDFI) в 2018 году ОГА СБУ занял первое место в общем итоге 
оценки доступа к архивам КГБ среди постсоветских стран. 
Украина же была признана страной, где в целом лучшие 
условия доступа и работы с фондами ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.

Принципом работы ОГА СБУ является открытость 
обществу и сохранение документов Национального ар-
хивного фонда. После вступления в 2015 году в силу Закона 
Украины «О доступе к архивам репрессивных органов 
коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов» 
существенно повысился общественный интерес к истори-
ческим событиям, в частности к архивной информации со-
ветских карательных органов.



елена ПОлИДОвИч, 
начальник научно-
исследовательского отдела 
Национального историко-
мемориального заповедника 
«Быковнянские могилы»

Обвинение театральных 
деятелей, расстрелянных 
в  Киеве во время 
Большого террора 
1937–1938 гг.

Николай БРИвКО, научный 
сотрудник, Национальный 
историко-мемориальный заповедник 
«Быковнянские могилы».

Политические репрессии 
1920–1930-х гг. В ракурсе 
микроисторического 
исследования: город 
Снежное Донецкой 
области.

Подведение итогов 
(17.00 – 17.15)

16.00 – 17.00



людмила БаБеНКО, доктор 
исторических наук, профессор 
кафедры истории Украины 
Полтавского национального 
педагогического университета 
им. В. Короленко.

Силовая модель 
конструирования 
государственно-
церковных отношений 
в советской Украине 
и ее инструментарий.

Татьяна ШеПТИЦКаЯ, 
кандидат филологических наук, 
заместитель генерального 
директора по научной работе 
Национального историко-
мемориального заповедника 
«Быковнянские могилы»

Украинский юмор и сатира 
во времена сталинского 
террора (по материалам 
архивно-уголовных дел 
Юрия Вухналя, Василия 
Чечвянского, Ефима 
Гедзя).



Юрий ШаПОвал, доктор 
исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
Института политических 
и этнонациональных исследований 
им. И.Ф. Кураса НАН Украины.

Хотя репрессирован 
не был. Александр 
Довженко в свете его дела-
формуляра.

Олег БаЖаН, кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела 
истории государственного террора 
Института истории Украины НАН 
Украины.

«Польская операция» 
НКВД 1937–1938 гг. 
на Киевщине: подготовка, 
ход, последствия.

андрей КОГУТ, директор 
Отраслевого государственного 
архива СБ Украины.

Депортационная операция 
«Запад» — локальное 
измерение. По материалам 
УМГБ Тернопольской 
области.

Перерыв (15.00 – 16.00)

13.30 – 15.00 Модератор: Игорь КУлИК



александр РУБлев, доктор 
исторических наук, профессор, 
заведующий отделом истории 
государственного террора 
советского периода Института 
истории Украины НАН Украины, 
главный редактор журнала 
«Из архивов ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ».

«Советизация» Западной 
Украины 1939–
1941 гг. В документах 
коммунистических 
спецслужб 
и воспоминаниях 
современников.

Руслана ДавИДЮК, доктор 
исторических наук, профессор 
кафедры истории Украины 
Ровенского государственного 
гуманитарного университета.

Документы советских 
спецслужб как источник 
изучения истории 
украинской политической 
эмиграции в Волынском 
воеводстве.

СеКЦИЯ III

истОрия XX Века  
скВОзь призму дОкументОВ 
кОммунистических 
спецслужб



андрей ЖИвьЮК, кандидат 
исторических наук, профессор 
кафедры истории Международного 
экономико-гуманитарного 
университета им. академика 
Степана Демьянчука.

Комендант УНКВД-
УМГБ Петр Климчук 
от «Большого террора» 
до операции «Берлога».

Роман ПОДКУР, кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела 
истории государственного террора 
Института истории Украины НАН 
Украины.

Исследование феномена 
«исполнителей» в научно-
издательском проекте «Эхо 
Большого террора»: первые 
результаты и перспективы 
научного поиска. 

Перерыв (13.10 – 13.30)

12.10 – 13.10 Модератор: Олег БаЖаН



вадим ЗОлОТаРев, кандидат 
технических наук, доцент 
Харьковского национального 
университета радиоэлектроники.

Архивные источники 
к биографиям сотрудников 
советской госбезопасности.

Светлана лЯСКОвСКаЯ, 
доктор исторических наук, 
профессор Национальной академии 
СБ Украины.

Информационные 
возможности личных 
дел сотрудников органов 
госбезопасности по 
изучению истории 
советских спецслужб.

СеКЦИЯ II

«рыцари без страха и упрека»:  
личная инфОрмация 
О сОтрудниках гОсбезОпаснОсти 
В дОкументах сОВетских 
спецслужб



Сергей КОКИН, кандидат 
исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела истории 
20–30-х гг. ХХ в. Института 
истории Украины НАН Украины.

Процесс открытия 
доступа к документам 
коммунистических 
спецслужб в Украине 
(середина 1990-х — 
середина 2000-х гг.).

Игорь КУлИК, директор 
Отраслевого государственного 
архива Украинского института 
национальной памяти.

Архив прошлого ради 
будущего: вызовы 
для Отраслевого 
государственного архива 
Украинского института 
национальной памяти.

10.30 – 11.45 Модератор: Роман ПОДКУР



Никита ПеТРОв, 
заместитель председателя 
Совета научно-информационного 
и просветительского центра 
общества «Мемориал» (г. Москва, 
Российская Федерация).

Уничтожение 
архивных документов 
госбезопасности в 1954–
1991 годы: причины 
и последствия.

Игорь КаШУ, доктор 
исторических наук, директор 
Центра исследований 
тоталитаризма факультета 
истории и философии Молдавского 
государственного университета 
(г. Кишинев, Республика Молдова).

Архивы советской 
политической 
полиции в Молдове. 
Что сохранилось и что 
доступно после 1991 г.?

Ираклий ХваДаГИаНИ, 
председатель правления 
исследовательской лаборатории 
«SovLab».

«Феникс — восставший 
из пепла»? Мифы 
и реальность в фондах 
архива КГБ ССР Грузии

СеКЦИЯ I

ОсОбеннОсти дОступа 
и деятельнОсти 
архиВных учреждений, 
хранящих дОкументы 
кОммунистических 
спецслужб



Иван ПаТРИлЯК, декан 
исторического факультета 
Киевского национального 
университета имени Тараса 
Шевченко

Открытие  
конференции

валерий СмОлИй, директор 
Института истории Украины НАН 
Украины, академик НАН Украины

Вступительное  
слово

андрей КОГУТ, директор 
Отраслевого государственного 
архива Службы безопасности 
Украины

Игорь КУлИК, директор 
Отраслевого государственного 
архива Украинского института 
национальной памяти

Регламент: 
доклады до 15 мин., выступление до 5 мин.

10.00 – 10.30



Национальная 
академия наук 
Украины. 
Институт истории 
Украины

Отраслевой 
государственный 
архив Службы 
безопасности 
Украины

Киевский 
национальный 
университет  
имени Тараса 
Шевченко

Отраслевой 
государственный 
архив Украинского 
института 
национальной 
памяти 

Главная редколлегия 
научно- 
документальной 
серии книг 
«Реабилитированные 
историей» 

Центр 
исследований 
освободительного 
движения

КИевСКИй  
НаЦИОНальНый УНИвеРСИТеТ
ИмеНИ ТаРаСа ШевчеНКО 
Исторический факультет, аудитория 349

Киев, ул. Владимирская, 60



АРХИВЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
СПЕЦСЛУЖБ: 

ФОРМИРОВАНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

международная

конференция

двенадцатого

ноября

2019

ПРОГРАММА




