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ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ

 ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Мета роботи – проаналізувати особливості практичного використання архівних документів 
у процесі проведення генеалогічних досліджень в Україні. Методологія дослідження полягає у 
використанні загальнонаукових методів аналізу та узагальнення. Також застосовувався описовий 
метод, що дозволило більш детально розкрити означене питання. Наукова новизна представленої 
роботи полягає у розширенні уявлень про практичне використання архівних документів у процесі 
проведення генеалогічних досліджень стосовно вивчення генеалогії свого роду та створення 
генеалогічного дерева. Висновки. Генеалогія нині – це окремий міждисциплінарний напрям, який 
по-особливому віддзеркалює історизм суспільної свідомості відомих осіб сьогодення, їхнє місце в 
соціальній структурі суспільства. У сучасних умовах підвищення зацікавленості до генеалогії роду 
аналіз особливостей пошуку генеалогічної інформації має не тільки теоретичний, а й практичний 
характер. Тому вкрай необхідна чільна мета функціонування архівів – використання ретроспективної 
документної інформації – реалізовується сповна. Поряд із документальними джерелами (свідоцтва, 
акти, метричні книги, заповіти, церковні описи і т. д.) важливе значення у процесі проведення 
генеалогічних досліджень мають наративні (описові) архівні джерела (літописи, хроніки, мемуари, 
некрологи, панегірики, щоденники, публіцистика тощо). Генеалогічний ресурс, який накопичено в 
архівах України, поділяють на дві великі групи: 1) родоводи у будь-якому вигляді (родовідне дерево, 
родовідна таблиця, родовідний (чи поколінний) розпис тощо); 2) інші види джерел, які містять в собі 
важливу інформацію про особу, її життя та оточення (документи державних і громадських установ, 
які мають масовий характер і визначають родинні зв’язки між людьми, церковні метричні книги, 
документи переписів населення та ін.). Архівні документи, як офіційного, так і приватного характеру 
відіграють найважливіше значення для накопичення достовірної генеалогічної інформації про окремий 
рід чи родину.

Ключові слова: генеалогічні дослідження, архів, архівні документи, генеалогічна інформація, 
метричні книги, ревізькі казки.
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PRACTICAL USE OF ARCHIVAL DOCUMENTS WITHIN 
GENEALOGICAL RESEARCH IN UKRAINE

The purpose of the article is to analyze the features of the practical use of archival documents in the 
process of genealogical research in Ukraine. The methodology used general scientific methods such as analysis 
and generalization. A descriptive method was also used, which allowed revealing this issue in more detail. 
The scientific novelty of the presented work consists in expanding ideas about the practical use of archival 
documents in the process of genealogical research in relation to the study of the genealogy of a kind and the 
creation of a genealogical tree. Conclusions. Genealogy today is a separate interdisciplinary field, which is a 
special way reflects the historicism of the social consciousness of famous people of today, their place in the social 
structure of society. In modern conditions of increasing interest in the genealogy of the genus, the analysis of 
the peculiarities of the search for genealogical information is not only theoretical but also practical. Therefore, 
the essential goal of the functioning of archives – the use of retrospective documentary information – is fully 
realized. Along with documentary sources (certificates, acts, metric books, wills, church descriptions, etc.) 
narrative (descriptive) archival sources are important in the process of genealogical research. Genealogical 
resource, which is accumulated in the archives of Ukraine, is divided into two large groups: 1) pedigrees in any 
form (family tree, family table, family list, etc.); 2) other types of sources that contain important information 
about a person, his life and environment (documents of state and public institutions that have a mass character 
and determine family ties between people, church metric books, census documents, etc.). Archival documents, 
both official and private, play the most important role in the accumulation of reliable genealogical information 
about a particular genus or family chronicles. 

Key words: genealogical research, archive, archival documents, genealogical information, archival 
institutions, parish registers (metrics books), census records.

Актуальність теми дослідження. Гене-
алогічні студії в Україні стали надзвичайно 
актуальними, з огляду на їх внесок у дослі-
дження та реконструкцію історичних біо-
графій, історії найвідоміших родин, їхнього 
статусу та внеску в розбудову державності та 
націєтворення. Тому сьогодні генеалогія по-
стає не лише як окрема наука, а окремий між-
дисциплінарний напрям, який по-особливому 
віддзеркалює історизм суспільної свідомості 
відомих осіб сьогодення, їхнє місце в соці-
альній структурі суспільства. Швидко напо-
внюються новим змістом традиційні зв’язки 
генеалогії як допоміжної історичної дисци-
пліни з історичною географією, відбувається 
її системна взаємодія з соціальною психоло-
гією, демографією, соціологією, генетикою та 
іншими науками.

Генеалогічні студії постають однією зі 
сфер діяльності, де найбільш активно прояв-
ляє себе нерозривний зв’язок професійності 
та творчої ініціативи, власне, самостійного 
дослідницького руху звичайних любителів іс-
торії. В таких умовах вкрай необхідна чільна 
мета функціонування архівів – використання 
ретроспективної документної інформації – ре-
алізовується сповна. Адже працівникам архів-
них установ доводиться постійно виконувати 
все більше запитів як професійних дослідни-
ків, так і пересічних громадян, котрі прагнуть 
в архівних документах прослідкувати історію 
свого роду. Упродовж 2018 р. працівники ар-
хівних установ України підготували більше 
3 тис. досліджень роду за запитами приватних 
осіб (при їх загальній кількості – більше 6 тис. 
звернень). 



50 Бачинcька Н. А., Артеменкова О. М. 

Письмові архівні документи вважаються 
нині найголовнішими джерелами в процесі 
генеалогічних досліджень порівняно з речо-
вими чи усними джерелами. Особлива увага 
прикута до документальних джерел – сві-
доцтв, актів, метричних книг, заповітів, доку-
ментів із сімейних архівів, церковних описів 
та різноманітних приватних документів. Важ-
ливе значення мають і наративні (описові) 
архівні джерела – літописи, хроніки, мемуа-
ри, некрологи, панегірики, щоденники, пу-
бліцистика тощо. Саме тому пошук в архівах 
документів та їх дослідження мають важливе 
значення для вивчення генеалогії свого роду і 
створення генеалогічного дерева. 

Мета статті – проаналізувати особливос-
ті практичного використання архівних доку-
ментів у процесі проведення генеалогічних 
досліджень в Україні.

Аналіз актуальних досліджень та публі-
кацій. Питаннями розвитку генеалогічних сту-
дій в Україні займаються такі сучасні вітчиз-
няні науковці, як Я. Дашкевич, В. Долецький, 
С. Й. Кобута, Л. М. Соловка, та інші. Також 
серед учених, які зробили значний внесок у 
розвиток генеалогії, варто назвати З. Служин-
ську та М. Шамеко [8]. Теоретико-методоло-
гічні аспекти генеалогії як науки загалом та 
історіографічний аспект генеалогічних дослі-
джень українських істориків другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст., зокрема, детально роз-
крив В. І. Воронов [2; 3]. Н. М. Христова [11] 
простежила джерела генеалогічної евристики 
та запропонувала базовий алгоритм прове-
дення такого роду досліджень. Історіографія 
та джерела генеалогії козацько-старшинських 
родів всебічно досліджені В. Томазовим [9]. У 
монографії Ю.В. Легун репрезентовано дже-
рела до вивчення генеалогії селян Подільської 
губернії [6].

Виклад основного матеріалу. Генеалогія 
як наука (грец. qenealoqia – родовід) цікава 
не тільки історикам, дослідникам минулого, 
але й сучасникам, з огляду на вивчення ро-
динних зв’язків не лише відомих постатей 
історії свого народу, але й своїх пращурів. 
Спираючись на численні джерела, генеало-
гічна наука проводить генеалогічний аналіз 
родинної спорідненості тих чи інших осіб та 

виявляє їх родовід, репрезентуючи потім у 
вигляді графіків, розписів чи генеалогічних 
дерев. Великий інтерес до проведення гене-
алогічних досліджень у всі часи зумовлений 
спадковим правом (пошуком спадкоємців з 
числа далеких родичів), доведенням своїх 
прав чи прав своєї родини (станових прав), а 
також встановленням родинних зв’язків між 
особами [3].

Саме архіви слугують основним джере-
лом інформації про особу і дають змогу про-
слідкувати її рід та спосіб занять. Генеалогіч-
ні дослідження неможливі без використання 
архівних матеріалів, серед яких особливу 
цінність становлять документи. Важливим 
напрямом діяльності українських архівних 
установ є виконання генеалогічних запитів. 

Дослідження генеалогічного характеру в 
архівних установах ґрунтується на відповід-
ній чинній нормативно-правова базі. Це, на-
самперед, закони України «Про Національний 
архівний фонд та архівні установи» [5], «Про 
інформацію» [4] та «Правила роботи архівних 
установ України» [7].

Серед підзаконних нормативних актів 
для практичної роботи з проведення генеа-
логічних досліджень найважливішими є ме-
тодичні рекомендації Державного комітету 
архівів України та Українського науково-до-
слідного інституту архівної справи та доку-
ментознавства «Виконання державними ар-
хівами України генеалогічних запитів» [1], 
якими регламентовано порядок виконання 
генеалогічних запитів державними архівами. 
Для визначення конкретних особливостей та 
умов проведення практичного пошуку ар-
хівних документів розглянемо зміст поняття 
«генеалогічний запит», алгоритм генеало-
гічного дослідження в Україні та репрезен-
туємо фактичні етапи здобуття генеалогічної 
інформації.

Генеалогічним запитом вважається 
сформульована в письмовому вигляді інфор-
мація про особу, яка дає можливість вста-
новити її родові чи родинні зв’язки, історію 
роду чи родини, сім’ї та окремих її членів 
[11, с. 231]. Генеалогічний запит подається з 
метою укладення генеалогічного дерева із за-
значенням всіх родинних гілок, як в прямих, 
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так і в бокових лініях; уточнення даних щодо 
біографії та перебігу життя особи та встанов-
лення її родинних і сімейних зв’язків.

Весь процес дослідження архівних до-
кументів для генеалогічного пошуку, згідно з 
[1], проходить за такими етапами.

Перший – це доархівний етап – фіксація 
відомої інформації про особу, аналіз усних та 
речових свідчень, звернення до словників, до-
відників, бібліографій, календарів, пам’ятних 
книг, що допоможуть окреслити коло пошуку. 
Як зазначає В. Долецький, директор центру 
вивчення генеалогії «Пращур», останніми 
роками значного поширення набув генеало-
гічний пошук у мережі інтернет завдяки до-
ступності великої кількості довідкової, науко-
во-популярної літератури тощо. Проте всі ці 
отримані матеріали не можуть претендувати 
на безсумнівну достовірність, оскільки від-
сутній науковий контроль якості проведеного 
пошуку [10].

На другому етапі відбувається пошук ар-
хівних установ за територіальною ознакою та 
хронологічною специфікою дослідження кон-
кретної особи, сім’ї чи роду, оскільки через 
світові війни, голодомори та масові репресії 
чимало архівних документів було втрачено 
або ж змінили місце зберігання. Наприклад, 
якщо здійснюється пошук особи, яка в ХІХ 
ст. проживала в м. Бердичів, то пошук бажано 
починати з Київського обласного архіву, а не з 
Житомирського, оскільки в дореволюційному 
адміністративно-територіальному поділі Бер-
дичів належав саме до Київської губернії [2].

На третьому етапі проводиться підго-
товча робота з генеалогічного дослідження в 
архівах. Це вимагає визначення конкретних 
установ, які повинні були чи могли здійсню-
вати реєстрацію, метричні та інші записи, 
зіставивши колишній адміністративно-тери-
торіальний поділ із теперішнім та виявлення 
архівних фондів, які можуть мати документи 
з необхідною генеалогічною інформацією, на-
самперед, офіційні джерела.

Варто наголосити, що в архівах Украї-
ни нині накопичено значний генеалогічний 
ресурс, який поділяють на дві великі групи: 
1) генеалогічні ресурси, до яких відносяться, 
насамперед, родоводи у будь-якому вигляді 

(наприклад, родовідне дерево, родовідна та-
блиця, родовідний (чи поколінний) розпис 
тощо), такі види джерел зберігаються сьогод-
ні переважно поміж документів дворянської 
генеалогії, тобто у родовідних книгах і прото-
колах визначальних комісій, що були складені 
дворянами (чи польською шляхтою) під час 
визнання їх у дворянстві Російської імперії; 
2) джерела, які безпосередньо використову-
ються для укладання родоводу, до яких слід 
віднести всі інші види джерел, які містять в 
собі важливу інформацію про особу, її життя 
та оточення (до них відносять документи дер-
жавних і громадських установ, що мають ма-
совий характер і визначають родинні зв’язки 
між людьми, церковні метричні книги, доку-
менти переписів населення та ін.).

На четвертому етапі реалізується, влас-
не, пошук генеалогічної інформації в архівах, 
серед усіх документів, які можуть бути ймо-
вірними джерелами генеалогічної інформації, 
насамперед, цікаві метричні книги та церков-
ні сповідальні відомості (детальніше їх ми 
розглянемо далі). 

На заключному, п’ятому етапі, здійсню-
ється оформлення результатів генеалогічних 
пошуку: інформацію записують у вигляді ге-
неалогічної таблиці, генеалогічного дерева чи 
поколінного розпису. 

Далі розглянемо основні види докумен-
тів в архівах для генеалогічного пошуку. Се-
ред найбільш поширених документів є ме-
тричні книги, які зазвичай велися при церквах 
та інших культових установах і засвідчували 
основні події життя особи – народження (хре-
щення), шлюб (вінчання), смерть (похован-
ня) тощо. Записи велися переважно у вигля-
ді хронологічних таблиць і мали вигляд книг 
обліку даних. Розрізняють культово-обрядові 
метричні книги (зазначимо, що в Україні в 
православних храмах вони стали укладатися 
тільки з 1722 р.) та цивільні, або громадянські 
[11, 236].

Метричні книги містили не лише дати 
основних життєвих подій особи, але й зван-
ня особи, тобто її приналежність до певного 
майнового стану та місця приписки, імена 
батьків, хрещених батьків тощо. Це означає, 
що один метричний запис у книзі дає можли-
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вість дізнатися для генеалогії імена аж трьох 
поколінь – сина, батька та діда. Крім того, в 
метричних книгах містилася повна інформа-
ція про нареченого та наречену, дані про свід-
ків шлюбу, а також всі дані померлої особи, 
в тому числі причину смерті та дату і місце 
поховання.

Крім архівів, метричні книги також сьо-
годні можна знайти у фондах православних 
чи греко-католицьких храмів, духовних кон-
систорій чи інших установ такого типу. 

Схожі з метричними книгами і спові-
дальні відомості, або ж сповідальні списки, 
які укладалися при культових установах всіх 
християнських конфесій в Україні. У цих 
списках фіксувалася присутність чи відсут-
ність на сповіді особи та всієї сім’ї. Спові-
дальні відомості цінні тим, що вони містили 
не просто дані про особу, а точну інформацію 
про чисельність населення, які були «припи-
сані» до певного храму.

Ще одним важливим архівним докумен-
том для проведення генеалогічних досліджень 
є документи переписів населення – ревізії, або 
ж «ревізькі казки», які проводилися в Росій-
ській імперії, а з 1781 р. до них була включена 
і Україна. В такі «ревізькі казки» вносилися 
дані про всіх платників подушного податку 
незалежно від їх віку та працездатності, окре-
мо чоловіків працездатного віку [2, 72]. 

Дані з «ревізьких казок» зберігалися 
свого часу у фондах казенних палат, їх копії, 
виготовлені для службового користування 
чиновників, – у фондах відповідних дум та 
управ, а з 1860 р. – у фондах повітових казна-
чейських установ. 

Наступним важливим документом для 
генеалогічних досліджень є переписні книги, 
які укладалися російською царською владою 
для стягнення податків із селян та міщан для 
утримування казенного війська. В такі пере-
писні книги вписували всіх жителів міст та 
сіл, окрім козаків, які перебували на казенній 
службі, і зазначали прізвище, ім’я та по бать-
кові господаря двору, склад його сім’ї та май-
новий стан.

Важливе значення як генеалогічне дже-
рело мають переписні листи, укладені після 
проведення Всеросійського перепису насе-

лення в 1897 р. Царські обліковці вносили в 
переписні листи різнопланову інформацію 
про сім’ю аж до зазначення (при їх наявності) 
фізичних вад, хвороб та інших особливостей 
осіб. Переписні листи зберігалися в фондах 
губернських і повітових переписних комісій і 
в часи радянської влади передавалися в облас-
ні та міські статистичні архіви [2, 74].

Ще одним архівним документом, який 
можна використати в процесі генеалогічно-
го дослідження, є посімейні списки. Вони 
укладалися в Російській імперії після 1874 р., 
коли був прийнятий «Статут про війську по-
винність» в рамках нової військової реформи. 
Саме ці списки стали основою для укладання 
переліку призовників для осіб податного ста-
ну. Вони укладалися міськими управами (для 
міського населення) та волосними правління-
ми (для сільського населення) і зберігалися у 
фондах відповідних управ, причому за необ-
хідності з них робилися копії для міщанських 
та повітових управ. Призовні списки містять 
багато цінної для дослідника інформації щодо 
складу сім’ї, із зазначенням ступеня родинних 
зв’язків та віку, віросповідання, освіти та сі-
мейного стану призовника.

Важливо назвати комплекс документів, 
за якими можна дослідити козацько-старшин-
ську чи дворянську генеалогію. Переважна 
більшість їх наразі знаходиться в Централь-
ному державному історичному архіві Украї-
ни в м. Києві, проте пошук такої інформації 
ускладнений внаслідок обмеженої кількості 
тогочасних джерел. Після зруйнування Запо-
розької Січі українська козацько-старшинська 
еліта фактично повністю розчинилася в ро-
сійському дворянстві, тому її подальшу долю 
доцільно простежувати за джерелами дворян-
ської генеалогії, що укладалися спеціальними 
визначальними комісіями, оформлюючи по-
тім протоколи та родовідні книги. Вони, крім 
звичайних даних, містили і розписи поколінь 
дворянина та його родовідне дерево [2, 76].

Важливим документом про генеалогію 
дворян є справа про дворянство роду, яка міс-
тила докази приналежності особи до дворян-
ського стану – копії чи оригінали виписок із 
метричних книг, ревізькі казки, посімейні та 
призовні списки тощо. Також у справі могли 
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бути акти перевірки доказів визнання дворян-
ства, листування по поданню на визначення 
родоводу, протоколи зарахування до дворян-
ського роду тощо. 

Окремо слід виділити документи селян-
ської генеалогії, які часто укладалися при 
інвентарних матеріалах маєтків. До них від-
носяться військово-кінні, поземні та рільні 
переписи, а також переписи про скасування 
кріпосного права, інвентарні списки маєтків, 
уставні грамоти, викупні акти на землю тощо. 

Набагато більше документів збереглося 
за період 1917–1991 рр., тобто новітньої іс-
торії України. Це – різноманітні подвірні, по-
господарські, податкові списки, списки роз-
куркулених, військовозобов’язаних, полоне-
них, репресованих, вивезених до Німеччини, 
засуджених та розстріляних. Неодноразово 
на основі цих документів за вказівками влади 
створювалися довідкові видання, бази даних 
тощо [10].

Висновки. Аналіз особливостей пошу-
ку генеалогічної інформації актуалізується в 
умовах підвищеної зацікавленості до генеа-
логії роду і, відповідно, має не тільки велике 
теоретичне значення, а й значний практич-
ний зміст. Значну роль у процесі проведен-
ня генеалогічних досліджень поряд із доку-
ментальними джерелами (свідоцтва, акти, 
метричні книги, заповіти, церковні описи і т. 
д.) мають наративні (описові) архівні джере-
ла (літописи, хроніки, мемуари, некрологи, 
панегірики, щоденники, публіцистика тощо). 

Генеалогічний ресурс, який накопичено в ар-
хівах України, поділяють на дві великі групи: 
1) родоводи у будь-якому вигляді (наприклад, 
родовідне дерево, родовідна таблиця, родо-
відний (чи поколінний) розпис тощо); 2) інші 
види джерел, які містять в собі важливу інфор-
мацію про особу, її життя та оточення (до них 
відносять документи державних і громад-
ських установ, які мають масовий характер 
і визначають родинні зв’язки між людьми, 
церковні метричні книги, документи перепи-
сів населення та ін.). Архівні документи, як 
офіційного, так і приватного характеру віді-
грають найважливіше значення для накопи-
чення достовірної генеалогічної інформації 
про окремий рід чи родину.

Таким чином, архівні документи як 
офіційного, так і приватного характеру ві-
діграють найважливіше значення в процесі 
проведення генеалогічних досліджень. Саме 
вони містять найбільш повну, достовірну та 
нову невідому інформацію про генеалогію 
особи. До них відносяться метричні книги, 
сповідальні, посімейні, переписні («ревізій-
ні казки»), призовні списки, акти, протоколи 
та формуляри різних комісій, документи се-
лянської, міської генеалогії тощо. Всі ці до-
кументи, доповнюючи одне одного, дають, 
зрештою, можливість для формування гене-
алогічного дерева чи генеалогічної таблиці 
особи, доповнюють невідомі раніше факти її 
біографії, важливих віх життя сім’ї, родини, 
роду.
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