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Лекція І. Вступ до історії України. Стародавня доба та перші державні 

утворення на території України 

1. Предмет, завдання, періодизація, джерела та історіографія курсу «Історія 

України». 

2. Формування людської цивілізації на території України. 

3. Перші етнічні та державні утворення на території України. 

4. Походження слов’ян та етногенез українського народу. 
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1. Предмет, завдання, функції та періодизація курсу «Історія України». 

Знання історії необхідні кожній людині, тим більше майбутньому спеціалісту, 

який прагне до нового осмислення національної історії, намагається зрозуміти 

свої потреби в суспільстві, знайти в ньому своє місце. При цьому варто 

пам’ятати слова М. Рильського: «Хто не знає минулого, той не вартий свого 

майбутнього», а також іспанського філософа Хосе Ортега-і-Гассета: «Історична 

наука конче потрібна для збереження і продовження зрілої цивілізації не тому, 

щоб вона давала готові рішення…, а тому, що вона охороняє нас від повторення 

помилок минулого». 

 Предметом курсу «Історія України» є український історичний процес від 

найдавніших часів, тобто появи людей на території України, до створення 

включно. Мета курсу полягає в розкритті закономірностей та особливостей 

політичного, соціально-економічного та духовно-культурного розвитку України. 



Завдання курсу: подати наукову періодизацію історії України, характерні риси 

основних періодів української історії, їхні особливості; узагальнити досвід 

державного державотворення, традиції української державності; розкрити 

основні етапи українського національно-визвольного руху, його конкретний 

зміст і організаційні форми, історію суспільно-політичних  та соціально-

економічних процесів в Україні, визначити місце і роль в українській історії 

видатних осіб; показати найважливіші події та явища української історії в 

контексті світової, передовсім європейської історії, роль України в системі 

міжнародних відносин. 

Періодизація історії України – це поділ історичного процесу на великі 

проміжки часу, які різняться між собою важливими змінами в житті суспільства. 

Можна виділити такі основні періоди в історії України: 

1. Стародавня доба (від початку формування людської цивілізації на 

території України – до східнослов’янських племен VІІ–ІХ ст.); 

2. Доба Київської Русі та Галицько-Волинської держави (друга половина ІХ 

– 40-і рр. ХІVст.) 

3. Литовсько-польська доба (40-і рр. ХІVст. – 1648 р.) 

4. Україна в роки Першої національної революції (1648–1676 рр.) 

5. Доба Гетьманщини (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.) 

6. Українські землі в роки російсько-австрійського поневолення (кінець 

ХVІІІ ст. – 1917 р.) 

7. Україна в роки Другої української національної революції (1917–1921 

рр.) 

8. Українські землі в радянську добу (1921–1991) та роки польського, 

румунського та чехословацького поневолення (1919–1939/1940/1945 

рр.) 

9. Україна в роки Третьої української національної революції (кін.80-х рр. 

ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 



Історичними джерелами вважається все, що було створено людським 
суспільством і дійшло до нас у вигляді предметів матеріальної культури, 
пам'яток писемності, світогляду, моралі, звичаїв, мови. 

За способом передачі подій минулого історичні джерела поділяються 
на такі види: 

1. Речові (знаряддя виробництва, предмети побуту, монети, споруди 
тощо). 

2. Етнографічні (дані про характерні особливості культури, побуту, 
звичаїв). 

3. Лінгвістичні (мова, діалекти). 

4. Усні (пісні, думи, легенди, перекази, прислів'я, приказки тощо). 

5. Писемні (записи на папірусі, пергаменті, бересті, папері): 

-актові матеріали (офіційні документи різних установ); 

-оповідні пам'ятки (літописно-мемуарні та літературні твори). 

6. Фотодокументи. 

7. Графітніі (стародавні написи на стінах, різних речах, склі, кераміці, 
тобто – це написи на всьому, крім паперу). 

Для відтворення давньої історії України служать в основному речові 
(археологічні) пам'ятки; а також праці грецьких, римських, візантійських, 
арабських істориків (Геродот, Страбон, Птоломей, Тацит, Прокопій 
Кесарійський, Йордан, Лев Діакон, Аль-Масуді та ін.). 

Термін «історіографія» (від грец. ίστορία – розповідь, оповідання – та 
γράφω– пишу; буквально – опис, описання історії). Це наука про те, як виникла 
та розвивалась історична думка, відбувався процес нагромадження історичних 
знань. Вона з'ясовує соціальну основу та соціальну функцію історичного 
пізнання, досліджує боротьбу в ній різних напрямів, шкіл, концепцій, аналізує 
методи вивчення історичних джерел, висвітлює організацію та форми 
дослідницької роботи в галузі історії . 

В найзагальнішому, схематичному вигляді вирізняють такі періоди 
української історіографії: 

1) літописний (XI–XVI ст.); 

2) козацько-старшинський або козацького літописання в церковній, 
політичній та компілятивній формах з елементами провіденціалізму та 
прагматизму (кінець XVI – середина XVIII ст.); 

 3) історико-антикварний з просвітницькими, раціоналістичними, 
преромантичними та критичними тенденціями (2-га пол. XVIIIcт.);  

4) критичний або критично-синтетичний (1-ша третина ХІХ ст.);  



5) романтично-народницький у ностальгійно-патріотичній, героїко-
легендарній та мовно-етнографічній формах (30–60-ті рр. ХІХ ст.); 

 6) позитивістсько-народницький з використанням різноманітних 
методологічних підходів (70-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.);  

7) державницький або національно-визвольних змагань та повоєнного 
десятиліття (1920-ті рр.) в еміграційному та радянському варіантах;  

8) біполярного поділу – на українську еміграційну (30–40-ві рр. ХХ ст.) і 
діаспорну (після 1952) та українську радянську (30–80-ті рр. ХХ ст.) історіографії; 

 9) сучасний (з 90-х рр.ХХ ст.). 

Найдавніші пам’ятки української історичної науки – давньоруські літописи. 
«Повість  минулих літ» – літопис, укладений і відредагований на початку XII ст. 
монахом Нестором. На жаль, оригінал літопису не зберігся. Літописи Київської 
Русі містять розповіді про розселення східних слов’ян і сусідніх народів, про 
заснування Києва, утворення і розвиток Київської держави, про її міжнародні 
зв’язки і культуру. 

У XII–XIII ст., з розпадом Київської Русі, окремі князівства почали вести власні 
літописи. Найвідомішими серед місцевих літописів є Київський, доведений до 
1200 р., і Галицько-Волинський, що охоплює події 1201–1292 рр. Про події в 
Україні у XIV–XVI ст. знаходимо згадки в білорусько-литовських літописах: 
Супрасльському, Баркулабівському, літописі Биховия та інших. 

Зацікавлення власною історією збереглося і в авторів «козацьких літописів». 
Найвідомішим – «Літопис Самовидця», який охоплює події 1648–1701 рр. 
(автором вважають Р. Ракушку-Романовського). Літопис, написаний Григорієм 
Граб’янкою, подає історію України з давніх часів до 1709 р. Головна увага у 
творі приділяється історії козацтва та подіям 1648–1654 рр. Літопис Самійла 
Величка складається з чотирьох частин і охоплює період з 1648 по 1700 рр.  

Варто згадати скомпонований у другій половині XVII століття «Синопсис». 
Автор достеменно невідомий, хоча здебільшого приписують його архімандриту 
Інокентієві Ґізелю. Починається від давніх слов'ян і сягає другої половини XVII 
століття, приділяючи особливу увагу Київській Русі. «Синопсис» у Російській 
імперії було уживано як підручник історії не тільки східних, а й південних 
слов'ян. Деякий час вважався першим підручником з історії України.  

Наприкінці XVIII ст. з’являються праці Григорія Покаса, Петра Симоновського, 
Степана Лукомського та Якова Марковича, в яких відчувається жаль за 
втраченою автономією й сподівання на майбутню волю і свою державу. 
Визначним політичним твором кінця XVIII – початку XIX ст. є анонімна «Історія 
Русів». У 1846 р. український історик Осип Бодянський опублікував «Історія 
Русів» у Москві.  



Вивчення історії України в XIX ст. почалось зі знайомства з побутом, 
культурою, етнографією. Етнографічні дослідження пов’язують з іменем 
Миколи Цертелєва, який 1819 р. видав збірку українських народних пісень. У 
1827 р. з’явилось видання пісень, підготовлене Михайлом Максимовичем. У 
1822 р. з’являється перша фахова історична праця Дмитра Бантиш-Каменського 
4-томна «Історія Малої Росії від часу приєднання її до Російської держави за 
царя Олексія Михайловича з коротким оглядом первісного стану цього краю». У 
1842–1843 рр. побачила світ 5-томну студію "История Малороссии". 

У 30–40-х рр. розвиваються історико-етнографічні дослідження. При 
Харківському університеті під керівництвом Іллі Срезневського працює так 
званий «гурток любителів української народності». М. Максимович публікує 
ряд цінних документів – грамот, універсалів, актів. Відомими стають праці 
Андрія Скальковського, присвячені історії Новоросії і Запоріжжя. 

Таким чином, перша половина XIX ст. стала важливим етапом у розвитку 
історичної науки в Україні. Остаточно відбувається перехід до фахового, 
професійного вивчення історії України. 

 «Вибух» історичних досліджень  відбувається в другій половині XIX ст. і 
пов'язаний із іменами Миколи Костомарова і Володимира Антоновича. Основні 
історичні дослідження М.І. Костомарова присвячені історії XVI–XVIII ст. Це 
монографії «Богдан Хмельницький», «Руїна», «Мазепа» та ін. М.І. Костомаров 
був першим, хто в своїх роботах «Две русские народності» і «Черты народной 
южнорусской истории» розрізняв два племені, народи: великоросів, які були 
колективістами і общинниками, самовідданими монархії, та українців – 
індивідуалістів, які прагнули до волі і бажали, щоб влада не втручалась у їхні 
справи. 

Володимир Антонович працював переважно над історією Правобережної 
України, соціально-економічною історією України, велику увагу приділяв 
вивченню історії козацтва, гайдамаччини, шляхти. В. Антонович був одним із 
перших, хто активно використовував досягнення археології в історичних 
дослідженнях, великою є роль історика в дослідженні і виданні архівних 
документів. Ідеї В. Антоновича поділяло багато його учнів, які згодом стали 
відомими вченими. Серед них Д. Багалій, М. Грушевський та ін. В той же час у 
Києві працювали такі відомі історики, як Олександр Лазаревський, Микола 
Василенко. У Харкові під керівництвом професора Дмитра Багалія 
досліджувалась історія Сіверської землі та Слобожанщини. В Катеринославі 
Дмитро Яворницький написав 3-томну «Историю запорожских казаков». В 
Одесі активну роботу в кінці XIX ст. розпочав Михайло Слабченко – дослідник 
історії півдня України та економічної історії. 

У Петербурзі вивчала історію України Олександра Єфименко, в Москві – 
Василь Пічета. Успіхам у дослідженні історії України сприяла діяльність 
громадських наукових товариств: історичне товариство Нестора-літописця, 



засноване у Києві у 1873 p., діяло при Київському університеті. В Одесі ще з 
1839 р. працювало Одеське товариство історії і старожитностей.  

У Західній Україні широку роботу по дослідженню історії проводило Наукове 
товариство ім. Шевченка, яке виникло у 1892 р. внаслідок реорганізації 
Літературного товариства ім. Шевченка, заснованого в 1873 р. З 1897 р. до 1914 
р. його очолював М. С. Грушевський. Товариство видавало «Записки», 
«Літературно-науковий вісник», «Збірник історико-філософської секції», 
«Джерела до історії України-Руси» та ін. 

Історичні дослідження велися викладачами історико-філологічних 
факультетів Київського, Харківського і Новоросійського університетів у Східній 
Україні і Львівського та Чернівецького — в Західній. При Харківському та 
Новоросійському університетах і Ніжинському інституті працювали історико-
філологічні товариства. У Києві в 1907 р. Грушевським було створено 
«Українське наукове товариство». 

Найвидатнішим істориком, який підвів своєрідний підсумок розвитку 
української історіографії і створив наукову схему національної історії України, 
став Михайло Грушевський (1866—1934). За час своєї наукової діяльності 
Грушевський написав близько двох тисяч праць з історії України, історії 
української літератури, етнографії, фольклору, соціології. Найзначнішими є його 
зведені, синтетичні історичні праці: «Історія України-Руси» (т. 1 — 10 в 13 кн.) 
(1898—1936), в якій історія України досліджується з давніх часів до 1658 p., 
«Нарис історії українського народу» (1904), «Ілюстрована історія України» (1911 
—1917), «Початки громадянства» (1921), «Культурно-національний рух на 
Україні в XVI — XVII ст.» (1912), «Історія української літератури» (т. 1—5, 1923— 
1927) та ін. 

Заслугою Грушевського перед українською історіографією є створення і 
послідовне проведення у своїх працях нової схеми українського історичного 
процесу. Найбільш переконливо ця схема обґрунтована в статті «Звичайна 
схема «русскої історії й справа раціонального укладу історії східного 
слов'янства», опублікованій у 1904 р. Грушевський передусім визнав 
нераціональною загальноприйняту в російській історіографії історичну схему 
Карамзіна, Соловйова, Ключевського, Погодіна, за якою з часів Київської Руси 
розвивалася єдина «общерусская» історія, в якій українсько-руська народність 
виходить на арену історії лише в XV — XVI ст. Вважаючи порогом історичних 
часів для українського народу IV ст. нашої ери (від антів), Грушевський визнає 
дуже нераціональним поєднувати стародавню історію південних племен, 
Київської держави з Володимиро-Московським князівством XIII—XIV ст. і 
розглядати останнє як продовження першого. Київська держава, право, 
культура були утвором однієї народності — українсько-руської; Володимиро-
Московська — другої, великоруської. Київський період перейшов не у 
Володимиро-Московський, а в Галицько-Волинський XIII ст., потім литовсько-



польський XIV — XVI ст. Володимиро-Московська держава не була ані 
спадкоємницею, ані наступницею Київської, вона виросла зі свого кореня. 

Поряд з традицією народництва поступово почав з’являтися новий підхід до 
вивчення української історії – державницький( засновники — В.Липинський та 
С.Томашівський). У 1920—30-ті рр. до цього напряму належали такі відомі 
історики, як В.Герасимчук, І.Джиджора, І.Кревецький, Д.Дорошенко, 
І.Крип’якевич, М.Кордуба, В.Кучабський, а також молоді дослідники 
М.Андрусяк, В.Заїкин, Б.Крупницький, Д.Олянчин та ін. Цей напрям справив 
помітний вплив як на студії істориків у Радянській Україні в 1920-ті рр. 
(О.Оглоблин, Л.Окіншевич та ін.), так і на укр. зарубіжну історіографію (1940—
80-ті рр.). Державницький напрям в українській історії становив реакцію 
тогочасної укр. істор. думки на потребу українства в реконструкції власного 
істор. минулого, і був, по суті, різновидом наук. рефлексії, що фіксувала 
взаємовідносини між тодішньою реальністю та минувшиною  

У 1920 рр. в Україні остаточно установилась радянська влада. В 20-ті рр., 
незважаючи на важкі умови і дякуючи відносній політичній свободі, яку 
надавала нова економічна політика, українські історики продовжували плідну 
працю. Осередком цієї діяльності стала Українська академія наук. У 1924 р. в 
Україну повернувся М. Грушевський і продовжив вивчення історії. За десять 
років було створено кілька центрів і так званих «шкіл» історичної науки. 

М. Грушевський очолив «Київську культурно-історичну школу». Під його 
керівництвом вийшов ряд наукових збірників і журналів. Сам М. Грушевський 
продовжив роботу над «Историей Украины-Руси». В Києві активно працювали 
О. Гермайзе, С. Шамрай, В. Юркевич. 

М. Василенко, Л. Окіншевич, М. Слабченко створили історико-правову школу, 
в якій основна увага приділялась вивченню особливостей українського права і 
державного будівництва. У Харкові виникла соціально-економічна школа, 
очолювана Д. Багалієм. Поряд з ним працювали О. Оглоблін, Н. Полонська-
Василенко. Чимало нового матеріалу до історії соціально-політичних рухів, 
історії партій додали праці марксистської школи під керівництвом М. 
Яворського. 

Активна, творча праця була обірвана на початку 30-х рр. В умовах 
ідеологічного тиску почалось нищення осередків гуманітарної науки, а згодом і 
репресії проти науковців, творчих діячів. У березні 1931 р. Грушевського 
вислано до Москви, а через кілька днів арештовано у справі так званого 
«Українського національного центру». Було заарештовано М. Яворського, О. 
Гермайзе. Протягом першої половини 30-х рр. було ліквідовано науково-
дослідні інститути історії в системі Академії наук, інші наукові установи. 
Заборонялись і вилучались праці відомих істориків, які знову стали доступними 
для читачів і дослідників лише наприкінці 80-х рр. Покоління українців 30–80-х 
рр. XX ст. не читали роботи М. Грушевського, М. Яворського, О. Гермайзе, П. 



Христюка, М. Попова, А. Кримського, М. Слабченка та багатьох інших. Під 
забороною були праці дореволюційних істориків. Протягом 30–40-х рр. в 
Україні було репресовано близько 200 вчених, у тому числі істориків, 
археологів, етнографів, правників, мистецтвознавців. 

Наприкінці 30-х рр. з’являється «вихолощена», «пролетарсько-селянська», 
наукова, інженерно-технічна інтелігенція, яка беззастережно служила системі. В 
1936 р. засновано Інститут історії України в системі науково-дослідних інститутів 
АН УРСР. Але його наукова діяльність відбувалась під суворим наглядом і 
контролем ЦК КП(б)У. Основою історичних досліджень стала тільки 
марксистсько-ленінська методологія, сутність якої – ідеї первинного, 
вирішального впливу економічного розвитку на життя суспільства, ідея класової 
боротьби, ідея прогресивної ролі пролетаріату і його партії в боротьбі за 
встановлення нового справедливого ладу. «Відступники» від неї карались, як 
немарксисти і буржуазні націоналісти. Ця доктрина панувала в СРСР (зокрема – 
в УРСР) до кінця 80-х рр. XX ст. 

Основними рисами української історичної думки післявоєнних років стало 
тематичне і хронологічне звуження кола досліджень, невисокий науковий 
рівень праць і невисокий рівень наукової критики. 

У кінці 80-х на початку 90-х рр. в Україні перевидаються праці 
М. Грушевського, В. Антоновича, Д. Дорошенка, М. Крип’якевича, 
В. Липинського, М. Костомарова, Н. Полонської-Василенко та ін. 

У 90-х рр. ХХ ст. – ХХІ ст. ідеї, думки, діяльність українських істориків ніхто і 
ніщо не обмежує. На сьогодні не існує закритих тем. Активно вивчається період 
української революції 1917–1920-х рр., сталінських репресій в Україні, історія 
середньовічної України. Серед відомих дослідників – О. Бойко, В. Верстюк, 
Д. Вєдєнєєв, Я. Ісаєвич, Г. Касьянов, Ю. Мицик, В. Ульяновський, Ю. Шаповал, 
Н. Яковенко, Я. Грицак, Т. Чухліб, В. Вятрович, К.Галушко, Л.Залізняк та багато 
інших. За останні двадцять вісім років було видано безліч праць на розмаїту 
історичну тематику, популярними є регіональні дослідження історії.  

Таким чином, курс «Історія України» має допомагати студентам, хоча б 
частково, зрозуміти історичні процеси минулого, зорієнтуватися в непростій 
ситуації сьогодення й спробувати відхилити історичну завісу майбутнього. В 
такому контексті можна сказати, що історія є засобом пізнання і розуміння 
реального світу, який існує в часі і просторі. Тобто, історія – це своєрідний 
місток над рікою часу, який поєднує минуле з сучасністю і майбутнім. У зв’язку з 
цим, курс «Історія України» набуває в нинішню епоху особливої ваги та 
значення, не лише як наукова та навчальна дисципліна, а й засіб збереження 
історичних традицій, історичної пам’яті, формування національної свідомості, 
які протидіють націоруйнівним чинникам в непростий час світових катаклізмів. 
Тому предмет «Історія України» має посідати центральне місце в системі 



гуманітарної освіти ВНЗ. Саме «Історія України» допоможе нам збагнути наше 
минуле, проаналізувати сучасне й спрогнозувати майбутнє. 

2. Формування людської цивілізації на території України. 
У розвитку первісного суспільства залежно від матеріалу та технології 

виготовлення знарядь праці можна виокремити декілька значних періодів, які 
традиційно називають віками: кам'яний (його утворюють палеоліт, мезоліт, 
неоліт), мідно-кам'яний, бронзовий та залізний. 

На території України найдавніші люди з'явилися ще в період палеоліту 
понад 1 млн. років тому. Вони жили невеликими групами, що утворювали 
первісне людське стадо, користувалися вогнем, уміли застосовувати каміння і 
дерев'яні палиці, виготовляли примітивні знаряддя праці. Основними 
заняттями були полювання та збиральництво. 

Близько 40—35 тис. років тому з'явився новий тип людини, що вже належала 
до сучасного фізичного типу — Homo sapiens, або «людина розумна». 
Переважним джерелом добування їжі було полювання на великих тварин. 
Досконалішою стала мисливська зброя. Основними формами житла 
залишалася яранга, а також землянки і напівземлянки. 

На зміну первісному стаду прийшла родова община. Рід стає основною 
суспільною ланкою, об'єднуючи родичів за материнською лінією, що свідчить 
про виникнення матріархату. Роди консолідуються у племена, формується 
племінна організація суспільства. Окремо слід зупинитися на первісних 
релігійних віруваннях: анімізмі – уявленнях первісних людей, згідно з якими 
кожна річ має свого духа, душу; магії – діях спрямованих на те, щоб за 
допомогою надприродних сил впливати на людей, тварин, предмети; тотемізмі 
– системі вірувань і обрядів первісного суспільства пов’язаній з т.зв. тотемами – 
тваринами або рослинами, предметами, явищами – покровителями людей; 
фетишизмі – культі неживих предметів, наділених надприродними силами і 
властивостями. 

Нових успіхів людське суспільство досягло в епоху мезоліту (IX—VI тис. до 
н.е.). У результаті потепління складалися ландшафтно-географічні зони, близькі 
до сучасних. Змінився рослинний і тваринний світ. Відповідно змінювалися й 
умови життя людей, зокрема добування їжі. Завдяки винайденню лука і стріли 
мисливець уже міг полювати здобич на відстані й у більшій кількості. Одним з 
основних занять стає рибальство. Було створено інструменти для обробки 
дерева; з'явилися нові вироби з кістки та дерева з крем'яними пластинами. На 
цю епоху припадає початок приручення диких тварин, насамперед собаки, 
потім — свині. 

У зв'язку з підвищенням продуктивності праці відпала потреба в існуванні 
багатолюдних колективів. Відбуваються масові переселення людей з однієї 
місцевості до іншої, поширюється досвід господарювання. 



Завершальною стадією кам'яного віку стала епоха неоліту (VI—IV тис. до 
н. е.). Зароджуються нові форми господарювання — скотарство і землеробство. 
Процес переходу від привласнюючих форм господарювання до 
відтворювальних отримав назву неолітичної революції. 

Основу виробничих відносин становила спільна власність роду на знаряддя 
та продукти праці. Одним із важливих досягнень стає виготовлення глиняного 
посуду. Для виготовлення знарядь праці, крім простого оббивання, з'являються 
нові методи обробки сировини — пиляння, шліфування, примітивне 
свердління. 

 Якісно новим періодом розвитку первісного суспільства став енеоліт (IV—
ІІІ тис. до н. е.). З'являються перші металеві вироби — мідні й золоті. 
Основними заняттями населення стають землеробство і скотарство. 
Зароджується орне землеробство. Було винайдено колесо, а відтак і колісний 
транспорт. 

Розвиток землеробства, скотарства, ремесла та обміну зумовив значні зміни 
у стародавньому суспільстві. Замість матріархату поступово утверджується 
патріархат. Родова організація змінюється сусідською общиною. Господарською 
основою стала патріархальна сім'я, що складалася з кількох поколінь родичів.  

Серед енеолітичних племен на території сучасної України провідне місце 
посідали хліборобські племена Трипільської культури. Поширена на території 
від Верхньої Наддністрянщини і Південної Волині до Середньої 
Наддніпрянщини і Причорномор'я ця культура досягла найвищого розвитку 
впродовж IV—ІІІ тис. до н. е. мало чим поступаючись раннім цивілізаціям 
Стародавнього Сходу. Назву отримала від дослідженого наприкінці XIX ст. 
українським археологом В. Хвойкою поселення поблизу села Трипілля на 
Київщині. 

Трипільці жили у тривалих поселеннях, що налічували кілька десятків садиб, 
у яких мешкали до 600 жителів. Основною лапкою суспільства була невелика 
сім'я. Існував релігійний культ богині-матері. Основним заняттям трипільських 
племен було землеробство. Певного рівня досягли тваринництво та ремесла 
(чинбарство, кушнірство, ткацтво, обробка міді, керамічне виробництво). 

Основними причинами занепаду Трипільської культури, на думку вчених, 
були зміна теплого і вологого клімату на значно посушливіший, загальна 
нерозвиненість матеріального виробництва, руйнівні зовнішні впливи сусідніх 
племен. 

За енеоліту відтворювальне господарство набуває поширення і в інших 
регіонах України, зокрема в Степу та південній смузі лівобережного Лісостепу, 
де проживали скотарські племена. Поряд зі скотарством, вони активно 
займалися і рибальством, мисливством, збиральництвом, частково 
землеробством. 



Через свій рухливо-осілий спосіб життя скотарі майже не залишили 
поселень, тому основним джерелом для вивчення їх діяльності і побуту є 
поховальні пам'ятки — численні кургани та кам'яні антропоморфні скульптури. 

Є підстави вважати, що зі скотарськими племенами українських степів 
пов'язане становлення індоєвропейської спільноти, а також виникнення та 
поширення індоєвропейського кола мов. 

На зміну мідно-кам'яному прийшов бронзовий вік (ІІ — початок І тис. до 
н. е.), істотною рисою якого було поширення виробів з бронзи. У межах 
сучасної України бронзовий вік характеризується передусім швидким 
розвитком скотарства і землеробства, що сприяло завершенню процесу 
виокремлення скотарських племен із середовища землеробських. Це був 
перший великий суспільний поділ праці. Високим був рівень громадського 
ремесла. Обмін набув постійного та регіонального характеру. Виникають 
зародки майбутнього письма — піктограми . 

Зі зростанням продуктивності землеробства і скотарства, з розвитком 
металургії з'являється надлишок продуктів, що зосереджується в руках окремих 
родових груп або племінної верхівки. Все це спричиняє визрівання як 
внутрішніх, так і зовнішньо племінних соціальних суперечностей. Швидко 
вдосконалюється зброя, зводяться укріплені поселення, відбувається 
консолідація племен у союзи. 

Освоєння виробництва заліза на поч. І тис. до н. е. сприяло дальшому 
розвиткові суспільства. Завдяки поширенню різних ремесел та успіхам 
землеробства відбувся другий великий суспільний поділ пращ: ремесло 
відокремилося від землеробства. Посилилася майнова та соціальна 
диференціація суспільства, створивши необхідні передумови для виникнення 
станово-класових відносин та держави. 

 
3. Перші етнічні та державні утворення на території України. 

Процес майнової та соціальної диференціації первісного суспільства, привів 
до зародження державності й перших етнічних утворень. Першими етнічними 
утвореннями України були кіммерійці (IX – пер. пол. VII ст. до н. е.) – перший 
історично зафіксований народ на території сучасної України, ірано мовні кочові 
племена, що займали степову зону між Доном і Дністром, а також Кримський і 
Таманський півострови. Вони згадуються в «Одіссеї» Гомера, «Історії» Геродота, 
«Географії» Страбона та ін. джерелах. На зміну їм зі сходу прийшли племена 
скіфів (VII–III ст. до н.е.), які осіли в Північному Причорномор’ї. Грецький історик 
Геродот присвятив їм четверту книгу своєї «Історії», в якій називає їх сколотами. 
Під вплив скіфів потрапили землі лісостепової смуги Лівобережної й 
Правобережної України, а також землі на захід від Дністра – т.зв. Велика Скіфія. 
Її населення не було однорідним. Крім, власне скіфських племінних об’єднань 
(кочові скіфи, царські скіфи), це також скіфи-орачі, що жили між Дністром і 



Дніпром і скіфи-хлібороби в низинах Дніпра. Скіфи залишили багату і 
різноманітну культуру, зокрема численні кургани. В них, як і в кіммерійців 
склалася рабовласницька держава. В Криму у І тис. до н.е. проживали племена 
таврів – автохтонне населення від якого виникла назва півострова – Таврида, 
Таврія. В ІІІ ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е. панівне становище в Північному 
Причорномор’ї та Приазов’ї посідали сармати – кочові скотарські племена: 
язиги, роксолани, алани, військове мистецтво яких випереджало інші народи. В 
середині ІІІ ст.  н. е. військова могутність сарматів була істотно послаблена 
готами – чорноморськими племенами, що прийшли у Північне Причорномор’я 
й захопили ряд античних міст-держав – Ольвію, Тіру, Боспорське царство, 
воювали з антами. У 375 р. готське об’єднання племен було розгромлене 
гунами – великим кочовим народом, який розбивши готів та антів зайняв 
простір між Доном і Карпатами. Найбільшої могутності гунська держава досягла 
в V ст. н.е. за Аттіли, після смерті якого вона занепала. 

Варто зазначити, що ряд вчених досліджують взаємини племен трипільської 
культури (IV–II тис. до н. е.) – хліборобів Правобережної України, однієї з 
перших землеробських культур Європи; скіфів (зокрема орачів і землеробів); і 
населення  України І тис. до н. е. Тобто йдеться про неперервність (тяглість) 
етнокультурних процесів на землях України з прадавніх часів. 

Античні міста-держави Північного Причорномор’я. 

VIII – кінець VI ст. до н.е. – це період «Великої грецької колонізації», одним з 
напрямків якої було освоєння Північного Причорномор’я. Причини: 
демографічна, аграрна, торговельна,сировинна, воєнна (натиск лідійців і 
персів),соціальна. 

З VII ст. до н. е. в Північному Причорномор’ї вихідцями з Греції були 
засновані міста-держави: Ольвія (гирло Південного Бугу), Тіра (біля гирла 
Дністра), Феодосія, Херсонес (на місці Севастополя), Пантікапей (на місці Керчі) 
та інші. Засновниками грецьких міст-держав у Північному Причорномор’ї були 
насамперед вихідці з Мілета та Гіраклеї Понтійської. Елліни-колоністи принесли 
з собою на нові землі традиційну для Давньої Греції форму соціально-
економічної та політичної організації суспільства – поліс. Полісна модель 
суспільного устрою органічно поєднувала місто, як центр політичного життя, 
ремесла, торгівлі та культури і хору – прилеглу сільськогосподарську округу. 
Така структура давала змогу місту-державі бути самостійною, самодостатньою 
структурою. Античні міста-держави за своїм політичним устроєм були, як 
правило, рабовласницькими республіками, які мали свою законодавчу (народні 
збори), виконавчу (колегії та магістрати) і судову владу. Рабовласницькі 
республіки були аристократичними (Ольвія) чи демократичними (Херсонес). На 
Керченському та Таманському півострові, Кубані в V ст. до н. е. – IV н. е. 
існувало Боспорське царство-монархія  з центром в Пантікапеї.  



 Як зазначають дослідники, тисячолітня історія античної цивілізації в 
Північному Причорномор’ї мала серйозний вплив на формування 
державницьких традицій в українських землях. По-перше, в ході колонізації на 
місцевий грунт було перенесено демократичний полісний устрій. По-друге, 
грецькі переселенці не тільки передали місцевому населенню прогресивні 
технології землеробства й ремесла, а й активно залучили його до товарно-
грошових відносин. По-третє, виникнення античних міст-держав сприяло 
процесу урбанізації Причорномор’я. По-четверте, різнобічні контакти місцевого 
населення з колоністами сприяли поширенню досвіду та здобутків 
найпередовішої на той час античної культури. У своїй сукупності всі ці процеси 
не тільки помітно прискорили темпи історичного розвитку населення Криму, 
Причорномор’я, Подністров’я, Побужжя, а й на тривалий час визначили 
південний вектор цивілізаційної орієнтації, що надалі сприяло тісним контактам 
Київської Русі та спадкоємиці грецької культури, колишньої еллінської колонії – 
Візантії. 

4. Походження слов’ян та етногенез українського народу. 
 Питання про походження слов’ян, а відповідно на повному етапі й 
етногенезу українців, є в історичній науці одним з центральних. Його наукове 
трактування дає змогу з’ясувати час та ареал зародження етносу, його мови, 
культури, особливості психофізичного типу, формування історичних традицій, 
історичної пам’яті, історичної свідомості, що є визначальними для становлення 
національної свідомості, яка виступає головним чинником формування нації. 

Перший, хто звернув увагу на проблему походження слов’ян, був Нестор 
Літописець. Який вважав прабатьківщиною слов’ян басейн Дунаю – сучасну 
Угорщину, звідки потім слов’яни емігрували на землі сучасних південних, 
східних та західних слов’ян. Не дарма в українському фольклорі  роль великої 
ріки, відіграє не Дніпро, а саме Дунай. Нестора Літописця вважають 
засновником Дунайської концепції походження слов’ян. 

Польські та чеські славісти запропонували Вісло-одерську концепцію – 
найдавнішою прабатьківщиною слов’ян було межиріччя Вісли та Одеру.  

Радянські історики (Б. Рибаков) запропонували Вісло-Дніпровську або 
Дніпровсько-Одерську (розширену) концепцію, в якій слов’яни зародилися в 
мижіріччі Дніпра та Вісли (Одера), причому центром слов’янської 
прабатьківщини було Придніпров’я. 

В часи Середньовіччя популярною була Азійська концепція походження 
слов’ян, послідовником якої був відомий тюрколог М. Гумільов. Сучасні 
послідовники цієї вважають, що предками слов’ян були або скіфо-сармати або 
слов’яни прийшли в Європу разом з гуннами. 

 Для з’ясування питання про походження слов’ян та етногенезу українців 
принципово важливим є теза Ярослава Дашкевича, що «етногенез українців ми 
мусимо шукати не десь там у 3–2 тисячолітті до Різдва Христового, а в часовому 



проміжку між племенами та етносом. Націоґенез українців треба 
встановлювати на відрізку між етносом і нацією». 

 Зародження слов’янських народів відбувалося в певних часових та 
географічних (територіальних) рамках. Етноісторична схема розроблена 
вченими має такі етапи: індоєвропейці – германо-балто-слов’яни – праслов’яни 
– слов’яни – слов’янські народи. Кожна з цих етноісторичних спільнот пройшла 
тривалий історичний шлях від зародження та розвитку до утворення окремих 
слов’янських народів. Концептуально важливим є висновок Л. Залізняка про те, 
що витоки українського народу та початок його історії тісно пов’язані з 
проблемою походження слов’янства. Ще один київський дослідник В. Баран 
прослідкував безперервність культурно-історичного розвитку слов’ян на землях 
Північно-Західної України від склавинів Волині V ст. н. е. до Київської Русі. Тому 
є підстави стверджувати, що цей етап слов’яногенезу є першим додержавним 
етапом формування українського етносу. Показово, що прабатьківщина 
слов’ян територіально збігається з ядром українських етнічних територій, тобто 
– це землі, відмежовані від р. Сян на заході й р. Дніпром на сході, р. Прип’яттю 
на півночі та Карпатами на півдні. Археологічні та лінгвістичні дослідження 
засвідчують, що саме тут знаходилася прабатьківщина слов’ян. Оскільки 
українці є слов’янами, то очевидно, вони не могли виникнути раніше появи 
слов’янства взагалі. Дані сучасної науки дозволяють говорити про існування 
праслов’янських племен від початку нашої ери, а про достовірних слов’ян лише 
з V ст. Тому є всі наукові підстави відраховувати вік давніх українців від 
середини І тис. н. е. 

Власне згадані праслов’яни початку І тис. н. е. відомі під назвою «венеди». 
Археологічним відповідником їм була т.зв. зарубинецька культура. Навала готів 
привела до формування в V ст.  двох слов’янських спільнот – антів лісостепової 
України, археологічним відповідником яких була пеньківська культура V–VІІ ст. 
та склавинів Північно-Західної України – празька культура VІ–VІІ ст. Згодом анти 
та склавини колонізували Балкани, розселилися на Нижньому, Середньому та 
Верхньому Дунаї, а звідси слов’янські переселенці заселили басейни рік Ельба 
та Заале.  

Як свідчать новітні дослідження, провідну роль в україногенезі відігравали 
склавини. У ІІІ ст. на ґрунті празької культури склавинів Північно-Західної 
України виросла лука-райковецька культура, яку створили безпосередні предки 
українців – літописні племена деревлян, волинян, білих хорватів, полян, уличів, 
тиверців.  

 Отже, такою є найпростіша схема походження слов’ян. А тепер 
детальніше про етногенез українців. Впродовж останніх років над цією 
проблемою найбільш плідно працюють київські дослідники В. Баран та 
Л. Залізняк. Так, В. Баран зазначає, що слов’яни і навіть праслов’яни уже в 
найвіддаленіші епохи являли собою, хоч і споріднені, але окремі етнокультурні 



та етномовні групи. «Накладання» археологічних карт на слов’янські спільноти 
доводить, що склавини, які однозначно визнані носіями т. зв. празько-
корчацької культури, займали землі не тільки між Дністром та Дунаєм, а й все 
Верхнє та частину Середнього Подністров’я та Волинь до Прип’яті і Дніпра, з 
Києвом включно. На південь від них на Південному Побужжі й нижній частині 
Середнього Дністра та Дунаю жили анти, представлені пеньківською культурою. 
Ці племена інтегруються і в межах українського лісостепу, утворюють 
етнокультурний симбіоз, представлений у VIII–X ст. райковецькою та 
волинцівсько-роменською культурами. Остання стає основою зародження 
української народності. 

 Більшість сучасних вчених, які вивчають питання етногенезу слов’ян, 
вважає, що початок формування окремих слов’янських народів і, зокрема, 
праукраїнського було покладено розселенням антів і склавинів. Так, ще 
видатний український історик М. Грушевський висунув припущення, що 
предками українського народу можна вважати наддніпрянський союз східних 
слов’ян, відомий під іменем антів. В свою чергу  В. Баран зауважує, що 
виходячи з археологічних джерел, які в часи М. Грушевського були ще відсутні, 
витоки культури предків українців слід шукати не тільки в пеньківських 
старожитностях Подніпров’я, залишених антами, а й у празько-корчацьких на 
території Верхнього та Середнього Подністров’я й Волині, де відкриті численні 
поселення склавинів, які теж брали участь у тих історичних процесах, які 
привели до зародження етнокультурної спільноти, яка в кінцевому своєму 
розвитку стає ядром українського народу. 

 Як зазначає О. Бойко, вирішальну роль у формуванні українського етносу 
відіграли міграційні процеси II–VII ст. Під час Великого переселення народів у 
горнилі історії було переплавлено та інтегровано чимало етнічних утворень, які 
лягли в основу багатьох сучасних народів. Українці – не виняток у цьому 
процесі. Вони прямі етнокультурні спадкоємці склавинів і частково антів. 

 Ґрунтовно проблему походження слов’ян й етногенезу українців 
висвітлює історик Л. Залізняк. Його концепція етногенезу українців базується на 
кількох визначальних положеннях. Найбільш переконливою і науково 
аргументованою, на його думку, є ранньосередньовічна (ранньослов’янська) 
версія походження українців. Її прихильники вважають, що вік українського 
етносу становить близько 1500 років – стільки ж, скільки мають в середньому 
всі народи, сформовані в загальноєвропейському історичному процесі. Саме в 
середині І тис. зароджується переважна більшість європейських етносів. З цього 
часу простежується безперервний розвиток не лише українців, а й інших 
народів – французів, іспанців, англійців, німців, румунів, чехів, поляків. Отже на 
українських етнічних землях між Київським Подніпров’ям, східними Карпатами 
та Прип’яттю протягом 1500 років розвивався один етнос, який з пізнього 
середньовіччя носить назву українського. 



 Як уже зазначалося, предками українців були склавини Прикарпаття та 
Волині, відомі археологам під назвою празької культури VI–VII ст. Історичне 
коріння білорусів та росіян сягає т.зв. колочинської культури, яка приблизно в 
той же час розвивалася в Подесенні та на Верхньому Дніпрі. Отже, є певні 
підстави говорити, що праукраїнці, з одного боку, і праросіяни та білоруси, з 
другого, розвивалися окремими історичними шляхами ще від початкових стадій 
формування субстрату цих етносів у першій половині І тис. н. е. Не випадково 
українці належать до іншого антропологічного типу, аніж білоруси та росіяни. 

 Таким чином, можемо констатувати, що дані археології, мовознавства, 
антропології, письмові джерела переконливо свідчать про тяглість, 
неперервність розвитку в Північно-Західній Україні одного етнічного організму 
від дулібів, склавинів та антів до сучасних українців. Археологічними 
відповідниками згаданих племен є празька та пеньківська культури V–VII ст., які 
трансформувались в праукраїнські літописні племена волинян, деревлян, 
полян, білих хорватів, уличів, тиверців Північно-Західної України (Лука-
Райковецька культура VIІІ–IХ ст.). Остання була безпосереднім генетичним 
підґрунтям Південної Русі. ЇЇ людність складалася з 7 споріднених 
праукраїнських літописних племен, що інтенсивно інтегрувалися у відносно 
єдиний руський (праукраїнський) народ. Саме цей середньовічний етнос 
створив державу Русь, яка згодом перетворилася в ранньосередньовічну 
імперію, що в Х–ХІІІ ст. здійснювала потужну експансію в лісові простори півночі 
Східної Європи. 
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