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Дослідження функціонування партійно-
державної номенклатури Української РСР у по-
воєнне двадцятиріччя є актуальною пробле-
мою. Упродовж 1945 – 1964 рр. у Радянському 
Союзі ствердилася нова модель тоталітарного 
режиму, котра потіснила диктатуру ленінсько-
сталінського ґатунку, що оформилася напередод-
ні війни. Її можна кваліфікувати як номенклатур-
ну політичну систему управління країною, котра 
започаткувала перехід від влади, базованої на од-
ноосібному керівництві Й. Сталіна, до лібераль-
нішої державної форми, позбавленої терористич-
них крайнощів попередньої доби.

Партійно-державна номенклатура мала по-
тужний потенціал і досконалі напрацювання в 
багатьох сферах управління та контролю, у галу-
зі кадрової політики, в питаннях мобілізації на-
явних ресурсів на досягнення поставлених пе-
ред суспільством завдань. Історичний досвід та-
кої організації влади має вплив на сьогодення, 
оскільки інерційні наслідки соціалістичної фор-
ми владарювання даються взнаки й сьогодні, зо-
крема в організації управління політичними та 
соціально-економічними процесами.

База джерел означеної проблеми включає як 
опубліковані документи, так і матеріали архівних 
сховищ. Їхні походження, зміст, форма, цільова 
спрямованість складають ту сукупність ознак, 
котра дозволяє провести видову класифікацію 
матеріалів. Керуючись означеними критеріями, 
ми пропонуємо виокремити такі групи джерел:

1. Офіційні документи партійних і держав-
них органів. За видовою ознакою це – нормати-
ви, що діяли, та їхні проекти, а саме: Конституція 
СРСР та Української РСР, закони, кодекси 
Радянського Союзу та УРСР, постанови союзно-
го і республіканського урядів, накази, розпоря-
дження міністерств та урядових управлінь тощо, 

а також Програма і Статут ВКП(б)/КПРС, резо-
люції з’їздів і пленумів партії. Вони були потуж-
ними регуляторами суспільних відносин.

2. Постанови та директивні ухвали радян-
ських і партійних керівних органів, у тому чис-
лі апаратних (управлінь, відділів, комітетів, пре-
зидій, секретаріатів, бюро тощо).

3. Доповіді, промови, виступи, заяви представ-
ників вищої політичної еліти партійно-радянського 
масштабу на сесіях рад, з’їздах партії, пленумах ЦК, 
конференціях комітетів різного рівня.

4. Протоколи та стенограми сесій рад, пар-
тійних з’їздів, пленумів комітетів Компартії, а та-
кож різноманітна інформація, підготовлена для 
їхньої роботи.

5. Номенклатурно-апаратна директивна, 
звітно-контрольна, періодична інформація пар-
тійних, державних і громадських органів.

6. Матеріали діловодства партійних, радян-
ських, господарських органів, їхні статистичні ві-
домості, довідки, зведення, інформації, інструкції.

7. Публікації періодичних видань: журналів 
і газет, зокрема ті, котрі несуть офіційну інфор-
мацію щодо поточних подій та хроніки партійно-
державного життя, дані про кадрові зміни, біогра-
фічні довідки номенклатурних призначенців, не-
крологи і т. ін.

8. Спогади, мемуари, записані бесіди, інтерв’ю, 
щоденники, листи представників партійно-державної 
номенклатури (неоднорідні за рівнем статусу авторів 
і наукової цінності матеріалу).

9. Енциклопедично-довідникові видання, ста-
тистичні документи, зокрема ті, що містять інфор-
мацію щодо кількісно-якісного складу номенклату-
ри, руху кадрів, анкетні дані апаратників тощо.

Серед опублікованих джерел, із огляду на їхню 
видову приналежність і науково-інформаційну 
цінність, наймасивнішу групу наповнюють доку-
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менти, породжені радянською законотворчістю як 
на рівні СРСР, так і в республіканському форматі 
(закони СРСР та УРСР, укази Президій Верховних 
Рад СРСР та Української РСР, постанови урядів 
Радянського Союзу та УРСР). Вивчення їх вима-
гає застосування порівняльного методу, зокрема, 
коли йдеться про зіставлення опублікованих ак-
тів із аналогічними проектами, котрі зазнали до-
опрацювання і змін [1]. Чималий доробок пред-
ставляють опубліковані стенографічні звіти сесій 
Верховної Ради УРСР. Протягом 1945 – 1964 ро-
ків вийшло 33 назви документальних матеріалів 
засідань цього органу [2].

До цієї групи документів дотичні резолюції 
та рішення Комуністичної партії, ухвалені протя-
гом 1946 – 1964 років. Правляча партія виконува-
ла функції, що їх зазвичай покладено на держав-
ні органи. Опосередковано цю думку ілюструють 
методологічні підходи до видання відповідних 
збірників документів [3]. Із огляду на трафаретний 
шаблон «Партія та уряд про…» подібні книги, як 
правило, містили поруч спільні ухвали та осібні рі-
шення ЦК партії, Верховної Ради, Ради Міністрів, 
а також регіональних керівних структур.

ВКП(б)/КПРС і КП(б)У/КПУ у повоєнне два-
дцятиріччя провели декілька з’їздів (ХІХ – ХХІІ – 
КПРС, ХVІ – ХХІІ – КПУ). Регулярно скликалися 
пленуми Центральних Комітетів. Найоб’ємнішим 
збірником таких матеріалів стало багатотомне ви-
дання «Комуністична партія Радянського Союзу в 
резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пле-
нумів ЦК» [4]. Особливої уваги варто надати тим 
ухвалам, котрі зачіпали складові кадрової полі-
тики партії, визначали вектори номенклатурної 
діяльності, стосувалися як безпосередньо, так і 
опосередковано роботи апаратних структур, роз-
кривали принципи і суть ієрархічних розбудов 
партійних і радянських структур, свідчили про 
переміщення функціонерів тощо.

Змістовним є виданий 1958 р. збірник 
«Комуністична партія України в резолюціях…» 
та аналогічний оновлений двотомник 1977 р. [5] 
Попри те, що керівництво Української компартії 
переважно дублювало (адаптуючи до регіональ-
них реалій) кремлівські резолюції, чимало при-
йнятих у республіці документів випливали з по-
треб місцевого ґатунку, у тому числі щодо функ-
ціонування партійно-державної номенклатурної 
системи в республіці.

Цінними є окремі видання матеріалів та стено-
графічних звітів з’їздів партії і пленумів ЦК. Багато 
з цих публікацій містять питання, котрі перебували 
в колі номенклатурно-апаратних схем [6].

Повоєнне двадцятиріччя залишило по собі ма-
сив листів ЦК Компартії (у тому числі закритих), 
його звернень до партійців і позапартійних, від-
повідних ухвал обласних, міських і районних ко-
мітетів тощо. Офіційні документи ВКП(б)/КПРС 
(Статут (варіанти), Програма (проекти), резолю-
ції, протоколи, стенограми пленумів, конферен-
цій) ми розглядаємо в одному контексті з висту-
пами вищого та регіонального керівництва партії 
(доповіді та промови на з’їздах КПРС і КПУ, пле-
нумах ЦК, конференціях і пленумах обласних, 
міських і районних комітетів партії).

Важливо, що в тодішній політичній систе-
мі панувала комітетська субординація: постано-
ви Політбюро (Президії), Оргбюро і Секретаріату 
ЦК ВКП(б)/КПРС неодмінно одержували відлун-
ня в аналогічних ухвалах (адаптованих щодо рес-
публіканських чи обласних реалій) ЦК та обкомів 
КП(б)У/ КПУ. Останні складають чималий масив 
документів, оприлюднених як у радянські часи, 
так і в новітній період. Зазначимо спонукальний 
вплив партійних рішень щодо радянських, ком-
сомольських і профспілкових органів, докумен-
тальні ухвали котрих ми зазвичай розглядали як 
похідні від партійних резолюцій.

У вказаному масиві слід виокремити спіль-
ні документи партії та уряду, причому в пер-
ше десятиріччя після війни означилося доміну-
вання урядових структур, пізніше партійна іє-
рархія помітно переважала виконавчі структу-
ри [7]. Слід акцентувати увагу на директивних 
документах вищих партійно-державних орга-
нів і системних апаратних підрозділів, маючи на 
увазі прерогативне значення циркулярів і розпо-
ряджень не тільки партійних комітетів і радян-
ських виконкомів, а й їхніх управлінь та відді-
лів. Ряд опублікованих матеріалів відноситься 
до організаційно-розпорядчих та інформативно-
звітних даних обласних, міських і районних ко-
мітетів партії та відповідних виконкомів рад, 
а подеколи й первинних парторганізацій та міс-
цевих Рад депутатів трудящих. Значну їх части-
ну вміщено до щорічників «Справочник партий-
ного работника» (видавався від 1957 р.) [8].

До окремої групи опублікованих докумен-
тів варто віднести канцелярську творчість гро-
мадських організацій, перш за все, комсомолу та 
профспілок [9]. Будучи складовою номенклатур-
ної політичної системи, вони здійснювали влас-
ну діяльність, залишивши значний масив доку-
ментів. Комсомольська та профспілкова періо-
дика також публікувала інформацію про діяль-
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ність власних колегіальних органів, життя орга-
нізацій, статистичні матеріали тощо.

Серед опублікованих видань переважають 
збірники вибраних (нерідко за еклектичним прин-
ципом) документів, що з’явилися як у повоєн-
ний період, так і в пізніші часи, презентуючи 
окрему групу документів. За радянської доби це 
були публікації переважно тематичних архівних 
матеріалів, котрі ретельно відбиралися з усьо-
го комплексу документів. При цьому відбулося 
суб’єктивне «фільтрування» тих історичних ма-
теріалів, котрі йшли врозріз із заданими концеп-
ціями трактування діяльності комуністичного ре-
жиму в різноманітних її проявах.

У збірниках відображено апаратну діяльність, 
кадрову політику партійних і радянських орга-
нів [10]. Принципи комплектування матеріалів 
у них були некритичними та зорієнтованими на 
«партійно-класову» заданість і диктувалися ідеоло-
гічною заангажованістю історичної науки. Це по-
роджувало некритичну вибірковість відібраних ма-
теріалів, ігнорування невигідних політичному ре-
жимові інформативних показників. Наприклад, 
у збірці «В.И. Ленин, КПСС о работе партийного и 
государственного аппарата» зі 126 оприлюднених 
документів періодові 1945 – 1964 рр. відповідають 
лише 14 (у середньому – 0,7 документа на рік) [11], 
що сприймається як купюри з масиву джерел.

Чимало матеріалів означеного часу опубліко-
вано в загальних збірниках документів, присвя-
чених історії УРСР. Так, в огляд нормативних 
партійно-радянських матеріалів післявоєнного 
двадцятип’ятиріччя (1945 – 1970 рр.), виданий 
1972 р., увійшли 202 джерела документально-
статистичного змісту [12].

У пострадянську добу науковці надають пе-
ревагу якомога повнішим публікаціям джерель-
них даних за хронологічно-тематичною ознакою. 
Серед них виокремлюються видані в Україні [13] 
та Росії [14] збірники документів, котрі увираз-
нюють невивчені аспекти проблеми, дозволяють 
уточнити, переглянути ряд концептуальних по-
зицій, наповнити тему новим змістом.

Самостійною групою джерел є статистично-
довідкові видання різного ґатунку, котрі дозволя-
ють провести облік та уточнити кількісні параме-
три, якісні характеристики, вивчити анкетні ін-
формаційні показники щодо складу номенклату-
ри, її структурних розбудов, визначальних тенден-
цій еволюції та періодичних змін. Документи ка-
дрового діловодства в цьому масиві джерел вида-
ються особливо важливими з огляду на їхню ін-

формативність. До цього виду джерел доречно 
включити біографічні енциклопедії та аналогічні 
довідники, а також статистичні видання [15].

В осібну групу опублікованих джерел вио-
кремлено періодичні матеріали різного форма-
ту. Газети, журнали 1945 – 1964 рр. публікува-
ли дані про партійно-державні кадрові рішен-
ня, структурні перебудови апаратних утворень, 
статистичну інформацію, резолюції компартій-
них і радянських форм різного рівня: від цен-
тральних до місцевих. У періодиці повоєнної до-
би якнайкраще відстежуються зміни в політико-
ідеологічній сфері правлячої системи, тенденції 
організаційно-виробничої мімікрії правлячого ре-
жиму, оперативні тактичні «віяння» на різних ке-
рівних щаблях влади.

Серед інформації періодичної преси особли-
ву цінність становлять актуальні з огляду на по-
літичну злободенність публікації передових ста-
тей друкованих органів КПРС, Верховної Ради та 
Ради Міністрів, дописи про партійне та радянсько-
управлінське життя, хроніки діяльності органів 
влади тощо. Як указує Ю. Ганжуров, газети дру-
гої половини 50-х – першої половини 60-х рр. 
ХХ століття й об’єктивно (за своїм місцем у сус-
пільному житті), і суб’єктивно (за розумінням су-
часних процесів тими, хто «робив пресу») були 
породженням свого часу. У досліджуваний пе-
ріод в УРСР видавалося понад 2 тисячі назв га-
зет загальним накладом близько 3 млн. примірни-
ків, у тому числі 17 – республіканських, 40 облас-
них, 436 міських і районних [16].Серед централь-
ної (московської та київської) періодики варто 
приділити увагу матеріалам, уміщеним у газе-
тах «Правда», «Известия», «Труд», «Радянська 
Україна», «Правда Украины»та ін.

Чимало важливої інформації задекларованої те-
ми містять тогочасні журнали. У Москві видавали-
ся такі часописи, як «Большевик»/«Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Политическое самообра-
зование», «Молодой коммунист», а також ака-
демічні видання «Вопросы истории», «Вопросы 
философии» тощо, журнал «Вопросы истории 
КПСС». В Українській РСР виходили «Більшовик 
України»/«Комуніст України» та низка академіч-
них часописів, серед котрих виокремлюються пу-
блікації в «Українському історичному журналі». 
Усього, за даними, наведеними А. Санцевичем, 
в УРСР у зазначений період видавалося 61 назву 
центральних журналів [17].

Місцева преса містить матеріали регіонального 
характеру, які фіксують особливості обласних влад-
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них утворень УРСР, передають специфічний коло-
рит повсякдення управлінців певних територіаль-
них одиниць. Друковані ЗМІ провінцій Української 
РСР допомагають аналізувати події та явища з ура-
хуванням їхнього сприйняття регіональними ке-
рівними колами. Рубрики газет висвітлюють окре-
мі сторони діяльності номенклатури, нерідко в кри-
тичному світлі зображуючи виразників партійно-
радянського бюрократизму місцевого масштабу.

До окремого масиву надрукованих джерел слід 
віднести праці, публічні виступи, листи, інтерв’ю, 
бесіди,мемуарну літературу учасників подій, зокре-
ма керівників партії, уряду, громадських організацій 
СРСР, Української РСР та їхніх родичів і близьких 
людей, номенклатурних функціонерів, котрі фор-
мували владну систему повоєнного двадцятиріч-
чя [18]. Переважна більшість означених робіт опу-
блікована в 1990-ті рр., коли написання мемуарів, за 
влучним висловом Е. Модслі та С. Вайта, перетво-
рилося на видавничу індустрію [19]. Спогади яскра-
во передають не лише інформаційні дані, а й сво-
єрідний «аромат епохи», оскільки створені очевид-
цями подій, активними учасниками процесів.

Виокремлення різновидів опублікованих дже-
рел, звісно, не свідчить про те, що певна їхня 
група може сприйматися самодостатньо. Тільки 
комплексне використання матеріалів, у контексті 
постійних зіставлень і взаємоперевірок дозволяє 
вести мову про достовірність інформації.

Сказане поширюється й на підходи до аналі-
зу неопублікованих джерел. Основою досліджен-
ня проблеми є документи центральних, республі-
канських, обласних, міських і районних партійно-
державних органів. Найчисельніший масив джерел 
містять Центральний державний архів громадських 
об’єднань України та Центральний державний ар-
хів вищих органів влади та управління України.

Часті структурні перебудови, котрих зазнали як 
державні, так і партійні апарати всіх рівнів протя-
гом досліджуваних років,спричинили невпоряд-
кованість або фрагментарність збережених мате-
ріалів. Значний масив документів виявився роз-
порошеним не тільки на рівні описів і фондів, а й 
поміж архівними установами. На жаль, відповідні 
служби не завжди дотримувалися чітких підходів 
до формування архівних фондів. Постулати засе-
креченості внутрішньопартійних паперів і бага-
тьох радянсько-державних справ нерідко става-
ли на заваді належного опрацювання та класифі-
кації документів. Колишній апаратний працівник 
Л. Оніков описав один із наслідків тотальної вта-
ємниченості в архівному господарстві. Задля пе-

рестраховування парткоми всіх рівнів часто на-
вмисно включали до протоколу один секретний 
документ у комплекті десятків несекретних, пе-
ретворюючи тим самим усю теку на секретну 
[20].Сказане повною мірою стосується архівних 
свідчень щодо номенклатурної політики.

На жаль, ряд посутніх аспектів теми не за-
безпечено належним документальним супрово-
дом. Так, тривалу роботу Конституційної комісії 
Верховної Ради УРСР, створеної 1962 р. для роз-
робки проекту нового Основного Закону, відобра-
жено лише в чотирьох документах – списках чле-
нів комісії, пам'ятній записці, довідці про попере-
дні конституції й пропозиціях підкомісій [21].

Визначальну групу серед архівних матеріа-
лів формують офіційні документи партійних ко-
мітетів різних рівнів, котрі функціонували про-
тягом 1945 – 1964 рр. Об’ємний масив джерел 
становлять справи ЦДАГО України, зокрема 
фонд 1(ЦК КП(б)У / КПУ). Йдеться про описи 
1, 6, 16, 18 –24, 35, 45, 46, 67. За видовою озна-
кою до них належать матеріали з’їздів КПУ 
(ХV – ХХІІ), пленумів ЦК, протоколи засідань 
Оргбюро, Політбюро (Президії), Секретаріату 
ЦК КП(б)У / КПУ та супровідні матеріали до 
них;циркулярні листи, інструкції, директиви, 
постанови ЦК; звіти, інформаційні повідомлен-
ня обкомів, доповідні записки, довідки, інфор-
маційні зведення місцевих партійних організа-
цій, плани роботи, звіти, доповідні записки, ін
формаційні довідки щодо кадрових питань, струк-
турних перебудов, скорочення та оптимізації апа-
ратних підрозділів; листування ЦК КП(б)У/КПУ 
з ЦК ВКП(б)/КПРС та державними установами, 
обласними, районними й місцевими партійними 
та радянськими органами, громадськими утво-
реннями, господарськими установами тощо.

Описи 6, 8, 16, 17 складають протоколи за-
сідань керівних парторганів, а також різнома-
нітні матеріали, інформації та додатки до них. 
Найбільше даних було почерпнуто з документів, 
що супроводжували діяльність Секретаріату, 
оскільки переважно цей апаратний орган пе-
реймався кадрово-номенклатурними питання-
ми, контролюючи аналогічні структури на ре-
гіональних рівнях. Організаційно-партійна ро-
бота, функціонування державних органів вла-
ди та управління, що перебували в компетенції 
Відділу оргроботи (назва змінювалася: партій-
них, радянських, комсомольських органів; пар-
тійних органів; загальний), складають один із 
найчисельніших джерельних масивів. Описи 23 
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і 24 (таємне діловодство), 31 і 32 (загальне діло-
водство) містять дані про різнобічну діяльність 
цього номенклатурного відділу ЦК.

Виокремимо також документи Особливого 
сектора та Організаційно-інструкторського відді-
лу (оп. 30 – 32). У них відображено багато питань, 
пов’язаних із формуванням номенклатурних утво-
рень, розглядом персональних призначень, листу-
ванням ЦК КП(б)У/КПУ тощо. Цінні дані можна 
одержати з довідок ЦК, інформацій обкомів, місь-
ккомів і райкомів партії, листування з питань шта-
тів комітетів усіх рівнів, реорганізацій та спроб 
удосконалення внутрішньопартійних і держав-
них управлінських структур, установлення апа-
ратних посад, надання прав райкому або партко-
му, а також – від 1963 р. – функціонування коміте-
тів партійно-державного контролю.

Важливу роль у роботі ЦК КП(б)У відігравало 
Управління кадрів (функціонувало до 1949 р.), ма-
теріали діяльності котрого сконцентровані в опи-
сові 45. Роботу управління було цілком зосередже-
но на реалізації кадрово-номенклатурної політики 
партії на рівні партійних, радянських органів, про-
мисловості, культури та науки, земельних і заготі-
вельних установ, НКДБ, НКВС тощо.

Значну роль у визначенні особливостей розбу-
дови повоєнної номенклатурної системи відіграє 
інформація, що її містить листування Управління 
кадрів із аналогічною структурою ЦК ВКП(б), 
а також стенограми нарад у ЦК з секретарями 
партійних комітетів, котрі відали кадровою ро-
ботою, керівниками наркоматів, промислово-
транспортних підприємств, установ і закладів. 
Важливі дані взято з матеріалів «кадрових» на-
рад секретарів комітетів КП(б)У та звітів і допо-
відних записок із приводу кадрової ситуації.

У коло обов’язків Відділу організаційно-
партійної роботи ЦК Української компартії, ко-
трий перманентно реорганізовував власні струк-
тури, входили вивчення та узагальнення інформа-
ційних даних з областей і районів. Окрім того, ма-
теріали відділу відображають роботу з перевірки 
виконання директивних ухвал. Він збирав та об-
робляв інформацію до партійних з’їздів,пленумів 
ЦК із областей і районів – про пленуми відповід-
них комітетів, збори первинних парторганізацій. 
У фондах відділу містяться також проекти поста-
нов ЦК КП(б)У/КПУ та довідкова інформація до 
них. Великий масив складають папери, присвяче-
ні прийому в партію, облікові комуністів, заміні 
партійних квитків тощо. Група документів (46 і 
47 описи) містить важливу інформацію республі-

канського партійного керівництва до Кремля, у 
тому числі дані про номенклатурні схеми та обо-
рудки в республіці.

У названих описах перебувають також доку-
ментальні матеріали з питань партійної освіти 
та перепідготовки номенклатурних кадрів: до-
відки та звіти про діяльність ВПШ, обласних і 
міжобласних радянсько-партійних шкіл, район-
них семінарів, вечірніх університетів марксизму-
ленінізму та інших форм партійного навчання, 
списки слухачів та анкетні дані про них, статис-
тична звітність. Документальні джерела описів 
46 і 47 стосуються також номенклатурного керів-
ництва роботою профспілок, містять доповідні 
записки, стенограми та протоколи з’їздів ЛКСМУ 
і пленумів його ЦК, статистичні та інформацій-
ні повідомлення від ЦК комсомолу України та ке-
рівних структур республіканських профспілок.

В описі 67 відібрано статистичні звіти про 
склад і змінюваність номенклатурних кадрів. 
Важливою складовою є систематизовані списки 
працівників номенклатурного штибу: кандида-
тів у члени та членів ЦК, складу бюро і секрета-
ріатів комітетів КПУ, парторгів ЦК КПРС, звіль-
нених секретарів партійних організацій, резервів 
номенклатурно-апаратних функціонерів тощо.

Завдяки цим справам можна опрацювати ін-
формацію про стан апаратів партійно-державних 
органів, кадрову політику 1945 – 1964 рр., струк-
турні перебудови у владних кабінетах, кількісно-
якісні показники функціонування партійно-
державної номенклатури Української РСР. У них 
розкриті різноманітні сторони діяльності партій-
них комітетів щодо реалізації кадрової політики, 
перш за все, щодо відбору, розстановки, перемі-
щення, підготовки і перепідготовки номенклатур-
них працівників. Ці матеріали дають належне під-
ґрунтя для вивчення роботи місцевих партійних 
організацій у царині висування, створення резер-
вів, партійно-політичного виховання керівних ка-
дрів за номенклатурними списками тощо.

За допомогою документів відстежуються за-
ходи партійних комітетів, спрямовані на номен-
клатурний супровід кадрової політики щодо ра-
дянських, господарських і громадських органів. 
Поділяючи переконання сучасних російських на-
уковців Н. Романовського [22] та А. Коновалова 
[23], ми наголошуємо на змістовній достовірності 
даних із перелічених джерел, адже в сталінські (та 
й, за інерцією, у хрущовські) роки за офіційною 
інформацією зберігалися (навіть іноді міцніша-
ли) системні функції. Будь-які письмові дані мали 
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жорстко відповідати точності, інакше (усе дублю-
валося силовими структурами) могли бути засто-
совані «організаційні заходи» щодо виконавців.

Значні за обсягом інформації матеріали бу-
ло взято з фондів Центрального державного ар-
хіву вищих органів влади та управління України 
(ЦДАВО України). Діяльність республіканських 
управлінських структур державного сектора, їх-
ню взаємодію з Кремлем, обласними, міськими, 
районними, сільськими органами радянської вла-
ди та виконавчими структурами відображено в 
матеріалах описів, котрі демонструють багато-
гранну роботу державних номенклатурних утво-
рень різноманітних владних рівнів.

У ЦДАВО України науковий інтерес приваблю-
ють матеріали, зібрані в фонді 1 – Верховна Рада 
України:опис 16 (Протокольна частина Управління 
справами (1938 – 1948 рр.) і Протокольна частина 
Канцелярiї (1949 – 1969 рр.); опис 18 (Загальна части-
на Управлiння справами); опис 19 (Прийомна Голови 
Президiї Верховної Ради УРСР і Президiї Верховної 
Ради УРСР); опис 20 (Iнформацiйно-статистичний 
вiддiл Секретарiату Президiї Верховної Ради УРСР 
і Вiддiл з питань роботи Рад та органів місцевого 
самоврядування); опис 27 (Комiсiя по виборах до 
Ради національностей Верховної Ради СРСР вiд 
Української РСР); опис 35 (Конституцiйна комiсiя). 
Фонд 2 ЦДАВО України представлений матері-
алами діяльності Ради Народних Комісарів/Ради 
Міністрів Української РСР. Розпорядчо-виконавчі 
функції уряду забезпечувалися роботою номен-
клатурних структур, що дозволяє побачити як 
повсякденно-канцелярську, так і масштабну діяль-
ність державної номенклатури.

Документальні матеріали засвідчують підпо-
рядкованість державних органів партійному дик-
татові на різних рівнях: структурні розбудови та 
функції органів радянської влади, їхнє кадрове 
комплектування, форми та порядок звітування, 
схеми узгоджень та підлеглості між партійними 
та державними утвореннями тощо.

Перелічені архівні документи сприяють зма-
люванню загальної картини функціонування но-
менклатурної системи, дозволяють деталізува-
ти схеми кадрових призначень, відстежити су-
бординаційні засади діяльності апаратних форм, 
прослідкувати тонкощі роботи апаратних меха-
нізмів, характеризувати масштаби залежності 
української управлінської системи від москов-
ського центру тощо.

У сховищах обласних архівів зберігаються 
джерела фондів партійних, державних, комсо-
мольських і профспілкових органів, котрі відо-
бражають організаційно-практичну номенкла-
турну діяльність провінційних парткомів та рад 
депутатів трудящих. Вивчення цих матеріалів 
дозволяє відстежити специфіку номенклатурної 
діяльності Компартії та державних форм на регі-
ональному рівні, показати особливості розбудо-
ви номенклатурної системи на місцях. Значна за 
обсягом і різноманітна за змістом інформація дає 
можливість розкрити дійсну роль обласної но-
менклатурної ланки в організації системи влади 
в республіці, відстежити певні еволюційні про-
цеси у взаєминах регіонів із центром через при-
зму апаратно-адміністративних схем.

Ці дані доповнюють бачення номенклатур-
них розбудов політичного режиму компонентом 
регіональних особливостей, показують важли-
ві нюанси функціонування владних структур на 
обласному та районному рівнях, віддзеркалю-
ють діяльність низових ланок політичної систе-
ми повоєнної Української РСР. У них становище 
та функціонування номенклатурних форм облас-
ного й районного рівнів проілюстровано місце-
вим матеріалом.

Об’єктивне опрацювання перелічених джерел 
на підставі сучасних дослідницьких принципів, із 
застосуванням комплексу методів наукового пошу-
ку дозволяє здійснити науковий аналіз становлен-
ня та функціонування республіканської партійно-
державної номенклатури в 1945 – 1964 роках.
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ФЕДІР ЕРНСТ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ 
У МИСТЕЦТВОЗНАВЧИХ НАУКОВИХ ОСЕРЕДКАХ 

У 1920-1930 РОКАХ
У статті на основі архівних джерел розкривається місце і роль Федора Ернста у роботі мисте-

цтвознавчих структур радянської України 1920-1930 років. Проаналізовано його діяльність у різних на-
укових інституціях.
Ключові слова: пам’яткоохоронна діяльність, мистецтвознавство, кафедра мистецтва ВУАН, 

науково-дослідна кафедра мистецтвознавства, кабінет українського мистецтва ВУАН.

Ім’я Федора Людвіговича Ернста помітно ви-
діляється серед гуманітаріїв України першої по-
ловини ХХ століття. Це був вдумливий дослід-
ник, самовідданий охоронець пам’яток історії та 
культури, вчений, який залишив помітний слід у 
багатьох галузях української науки. Широко ві-
домі його мистецтвознавчі дослідження та його 
пам’яткоохоронна діяльність.

Метою даного дослідження є показати мовою 
документів місце і роль Федора Ернста в підра-
дянському мистецтвознавстві, зокрема на кафе-
дрі історії українського мистецтва ВУАН, структурі 
науково-дослідної кафедри мистецтвознавства НКО 
та кабінеті мистецтва ВУАН у 1920-1930 роках.

У 1920 – 1930 роках в радянській Україні 
працювала нова генерація мистецтвознавців 
(Федір Ернст у Києві, Дмитро Гордєєв і Стефан 
Таранушенко у Харкові та інші), яка сформува-
лась у дореволюційний і революційний час. Саме 
вони стали визначати рівень і напрямки розвитку 
пам’яткоохоронної діяльності, музейництва, мис-
тецтвознавчої науки. Існує потужна історіографія, 
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Правящая номенклатура Украинской ССР в 1945 – 1964 гг.: 
характеристика комплекса источников

Предлагается обзор источниковой базы проблемы институционализации и функционирования 
партийно-государственной номенклатуры Украинской ССР в 1945 – 1964 годах.
Ключевые слова: партийно-государственная номенклатура, опубликованные источники, материалы 

архивов, видовая классификация, сборники документов

Peter Kyrydon

The ruling nomenklatura of the Ukrainian SSR in 1945 – 1964: characteristics of sources
Sources base observation of the institutionalization and functioning of the party-State nomenclature of the 

Ukrainian SSR in 1945-1964 are proposed in this article.
Key words: party-State nomenclature, published sources, archives, specifi c classifi cation, collections of documents.

в якій розкрита діяльність Федора Людвіговича 
Ернста у згаданих галузях [1]. Все ж залишаєть-
ся недостатньо дослідженою його організаційна 
робота в мистецтвознавстві.

Вона зосереджувалась у кількох інституціях 
та наукових установах, але найпомітнішою була 
на кафедрі історії українського мистецтва ВУАН 
та кабінеті мистецтва ВУАН, структурі науково-
дослідної кафедри мистецтвознавства. У дослі-
дженнях сучасних науковців існує певна плута-
нина щодо кафедр Всеукраїнської академії на-
ук та науково-дослідних кафедр, які перебува-
ли у підпорядкуванні Народного комісаріату 
освіти. Це певною мірою провокують і тогочас-
ні документи, які часто вживають скорочені на-
зви, не завжди строго слідують їх відповіднос-
ті. Науково-дослідні кафедри були інституціями, 
а кафедри ВУАН можна вважати формою пре-
зентації наукового напряму в академії.

Надалі, щоби уникнути плутанини, називати-
мемо структурну одиницю ВУАН – академічна 
кафедра (інколи у архівних документах її нази-




