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МЕСТО УКРАИНЫ В МИРОВОМ ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ:  
ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ 

Анализируются и конкретизируются понятия "цивилизация", "цивилизационный процесс", "мировой цивилизационный процесс". 
Уточняются аспекты цивилизационного деления мира и принципы выделения локальных цивилизаций. Определяется место Украины 
в мировом цивилизационном процессе. 
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The meaning of the concepts "civilization", "civilizing process", "world civilization process" is analyzed and specified. Specific aspects of 
civilization's division of the world and the principles of definition of local civilizations are determined. The place of Ukraine in the world civilization 
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ПЕРЕДІСТОРІЯ ТА ПОЧАТОК ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

ЛЮДНОСТІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 
 
У статті розглядається передісторія цивілізаційного розвитку людності на теренах України та початок цивілізацій-

ного процесу в Україні. 
Ключові слова: цивілізаційний розвиток, мезоліт, неоліт, Європейська цивілізація 
 
В лютому 2014 р. окупаційні війська Російської Фе-

дерації увійшли на терени України і анексували Крим, 
весною і на початку літа 2014 р. представники російсь-
ких спецслужб стали організаторами різноманітних ди-
версійних і терористичних дій на східних теренах Украї-
ни, повністю порушивши не тільки Будапештський ме-
морандум, але й зруйнувавши той світовий порядок, 
який усталився після завершення Другої Світової і хо-
лодної війни. Давній імперсько-радянський міф про те, 
що росіяни завжди несли "здобутки цивілізації" іншим 
народам Євразії, був зруйнований самими росіянами. 
Їм уже не треба грати "месіанську роль" носіїв і захис-
ників загальнолюдської цивілізації, бо в це вже ніхто не 
повірить. Сьогодні суспільно-політична позиція Росії як 
країни-агресора в ідеологічному плані нічим не відріз-
няється від тоталітарної пропаганди часів СРСР, вона 
чітко окреслена, зокрема, у висловлюваннях Ігоря Дру-
зя: "Украинство – это идеология погрома, фашизма и 
мятежа" (телеканал "ТВЦ", 24 березня 2014 р.), у сепа-

ратистських листівках так званої Донецької народної 
республіки, де йдеться про те, що "России нужна вся 
Новороссия", а також про "лечение украинства" за до-
помогою "хирургических инструментов". У зв'язку з цим 
актуальність дослідження цивілізаційного розвитку 
українства не викликає сумнівів. 

На основі здійснених упродовж 1993–2014 рр. тео-
ретико-емпіричних досліджень цивілізаційної ідентич-
ності українців нами були розроблені теоретико-
методологічні засади для вивчення українства у світо-
вому цивілізаційному процесі та в контексті європейсь-
кої цивілізації [9; 11; 12; 14; 15; 18; 19; 40]. Окреслимо 
основні з них. 1. Цивілізаційна проблематика розроб-
ляється в науці з ХVІІІ століття, але інтерес до неї не 
слабшає вже майже 300 років. У СРСР цивілізаційному 
підходу почали приділяти велику увагу з середини 
1980-х років, а в кінці 1990-х років цивілізаційна про-
блематика була включена у перелік пріоритетних нау-
кових напрямів в Російській Федерації. 2. Сучасні до-
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слідники (Г. Прокоф'єва, О. Маслов та ін.) виділяють 
різні підходи до вивчення цивілізацій: а) екогеографіч-
ний (Ш. Монтеск'є, Г. Бокль, Л. Мечников та ін.), б) фі-
лософсько-культурологічний (В. Гумбольдт, М. Бердя-
єв, П. Сорокін, А. Тойнбі, Б. Єрасов, О. Маслов, В. 
Стьопін та ін.), в) соціологічний (Е. Дюркгейм, К. Леві-
Стросс, М. Мід, М. Барг, І. Гобозов, Н. Клягін та ін.), г) 
етнологічний (М. Данилевський, О. Шпенглер, Л. Гумі-
льов, Ю. Бромлей та ін.), д) аксіологічний (М. Вебер, Г. 
Ріккерт, П. Гуревич та ін.); е) технологічний (О. Ахиє-
зер, С. Крапивенський, Л. Кузнєцова, Н. Мотрошилова, 
О. Тоффлер та ін.); є) соціобіологічний (Р. Докінс, Ч. 
Ламсден, Е. Вілсон та ін.); ж ) культурно-історичний 
(Ф. Вольтер, Ж. Кондорсе, В. Келле та ін.). 3. Застосу-
вання нами інтегративного підходу при дослідженні 
цивілізаційного розвитку людства передбачає: а) вра-
хування системного бачення поступового розгортання 
таких стадій еволюції універсуму як геогенез, біогенез, 
психогенез, антропогенез, глоттогенез, соціогенез, ку-
льтурогенез, суб'ектогенез, ноогенез, політогенез, які 
зумовлюють специфіку цивіліогенезу (ці питання до-
кладно викладені у працях В. Вернадського, П. Тейяр 
де Шардена та ін.), б) обов'язкова концептуалізація 
міждисциплінарних узагальнень з дотриманням прин-
ципів вертикальної і горизонтальної інтеграції; в) ви-
вчення системотворчої ролі аксіологічного та ноетич-
ного вимірів процесу цивілізаційного розвитку різних 
соціально-історичних організмів (це поняття ми розро-
бляємо з 2002 р., продовжуючи традицію соціальної 
філософії та соціальної історії; термін "соціально-
історичний організм" використовували О. Конт, Г. Спен-
сер, В. Антонович, М. Грушевський, С. Рудницький, 
П. Бурдьє, Ф. Барт, Ю. Семенов та ін.; дане поняття 
допомагає підкреслити роль різних форм самооргані-
зації людства у процесі його цивілізаційного розвитку, 
оскільки сучасні вчені називають соціально-історичними 
організмами (мікро-, мезо- і макрорівня) певну кількість 
соціальних груп – від археологічної культури до цивілі-
зації [17; 19]) інтегративний підхід здатний не тільки 
зняти протиріччя природничо-наукового і гуманітарного 
знання, а й поєднати їхні переваги. 4. Як вітчизняні, так 
і зарубіжні вчені найчастіше розглядають цивілізацію як 
антитезу "природному" стану людства, як високий ща-
бель його соціокультурного розвитку, на якому соціум 
долає свою тотальну залежність від природного сере-
довища, розвивається в самобутній соціально-
історичний макроорганізм з продуктивним типом госпо-
дарства, функціональною диференціацією різних сфер 
суспільного життя і системною самоорганізацією більш 
високого рівня. 5. Сучасні дослідники розглядають ци-
вілізацію як фундаментальну одиницю аналізу соціа-
льно-історичного процесу, адже становлення і розвиток 
людської цивілізації детермінується розподілом праці, 
підвищенням ролі інтелекту в історії, що пов'язано з 
появою міст, писемності, перших держав, а також з ін-
тенсивним виробництвом і втручанням у природні про-
цеси з метою їх кардинального перетворення. Самобу-
тність і унікальність кожної цивілізації передусім визна-
чають її онтологічні та духовні (світоглядні та ціннісно-
смислові) основи. 6. Ми визначаємо цивілізацію як мак-
рокультурну соціально-історичну спільність, що охоп-
лює різні суб'єкти (країни, народи, нації, держави), які 
мають спільні соціонормативні принципи надетнічного 
рівня, подібні етико-релігійні системи, фундаментальні 
основи ментальності, основоположні ідеали й базові 
цінності, стійкі особливі риси господарсько-економічної, 
політико-правової та соціокультурної організації, що 
виражаються у відповідному способі життєдіяльності 
(ми вживаємо поняття "цивілізаційне поле", аналізуючи 

європейське цивілізаційне поле та євразійське цивілі-
заційне поле, але ми не визначаємо цивілізацію як по-
ле, адже тоді при аналізі, наприклад, європейського 
цивілізаційного поля будуть виникати термінологічні 
неузгодженості через тавтологію). Різні суб'єкти, які 
входять в одну цивілізацію, зв'язані відносинами ево-
люційної спадкоємності, синхронністю культуротворен-
ня, поширення основних цивілізаційних здобутків та 
циркуляції соціокультурної інформації, подібністю мен-
тальних типів і ментального інструментарію, соціокуль-
турних норм, цінностей та релігійних уявлень (які мо-
жуть бути зумовлені однією із світових релігій), спіль-
ною цивілізаційною ідентичністю, схожими світоглядни-
ми уявленнями про географічні та інформаційні кордо-
ни (на рівні "мерехтіння смислів" (Ю. Лотман)) своєї 
цивілізаційної спільності. Будь-яка цивілізація здатна до 
саморозвитку, схильна до поширення власних досяг-
нень, здобутків та способу життя. Отже, цивілізація – це 
своєрідна й самодостатня просторово-часова (тобто 
чітко локалізована в просторі Культури й часі Історії) 
цілісність, яка репрезентує вищій ступінь самоорганіза-
ції та розвитку людського соціуму і в якій сталі (стабіль-
ні) елементи переважають над нестабільними [10; 13]. 
7. Існують локальні, первинні (ранні), вторинні (сучас-
ні), континентальні, міжконтинентальні, субконти-
нентальні, глобальні цивілізації (виділяють також цир-
кумполярну, кочову, океанічну та інші (наприклад, річ-
кові) цивілізації) та цивілізаційні ойкумени (при цьому 
сучасна цивілізація завжди є надетнічним, наднаціона-
льним і наддержавним утворенням, а локальні цивіліза-
ції (які переважно існували у давні часи, а їхньою від-
мінною характеристикою була закритість суспільства) 
в добу глобалізації виявити надзвичайно важко, в су-
часній Європі їх точно немає (Див. останні праці Ф. Фу-
куями)). 8. Оскільки дослідження специфіки різних циві-
лізацій передбачає аналіз усіх форм життєдіяльності 
цих макрокультурних (це поняття використовується 
для того, щоб підкреслити макрорівень соціокультур-
них, політико-правових, релігійних, економічних, аксіо-
логічних явищ і процесів; саме тому цивілізаційний ана-
ліз передбачає врахування релігійного, а не конфесій-
ного чинника) спільностей (матеріальних, господарсь-
ких, культурних, моральних, ідейних, релігійних, аксіо-
логічних та інших у процесі їх розвитку і спадкоємності), 
то критеріями виокремлення цивілізацій є: екогеогра-
фічні, геокультурні, антропо-демографічні, господарсь-
ко-економічні, релігійні, морально-етичні, політико-
правові, геополітичні, соціокультурні, техніко-
технологічні, науково-інноваційні, освітньо-виховні, ін-
формаційні, аксіологічні та духовно-світоглядні чинники, 
а також спільні тенденції розвитку міст, писемності й 
державності. При цьому в одну історичну епоху мо-
жуть домінувати одні критерії, а в іншу історичну 
епоху – інші. Зокрема, в неолітичну добу головними 
чинниками цивілізаційного розвитку людності українсь-
ких земель були господарсько-економічні й технологіч-
ні, пізніше почали домінувати геокультурні, антропо-
демографічні, політичні та релігійні, а в добу глобаліза-
ції на одне з перших місць виходять техніко-
технологічні, науково-інноваційні та інформаційні чин-
ники (що пов'язується з розвитком нанотехнологій, ген-
ної інженерії, з формуванням глобальних інформацій-
них технологічних мереж виробництва й збуту продук-
ції, з інтеграцією науки, освіти й виробництва, тобто з 
усіма провідними галузями шостого технологічного 
укладу), у наш час ці чинники стають все більш взаємо-
зумовленими і взаємозалежними. У зв'язку з цим необ-
хідна розробка ноосферної парадигми цивілізаційного 
розвитку людства, яка не тільки резонує з базовими 
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потребами людства, а й забезпечує перехід від моделі 
паразитування на природних ресурсах до моделі кое-
волюції Людини з Природою. 9. Аналіз різних аспектів 
цивілізаційної проблематики й визначення поняття "ци-
вілізація" дозволили розглядати українство як в кон-
тексті загальнолюдської цивілізації (розмаїття культур-
но-історичних форм, націй, країн і держав, які об'єднані 
загальнолюдськими цінностями), так і в контексті євро-
пейської цивілізації (унікальна системна комбінація тра-
дицій, суспільних структур і цінностей, що притаманні 
багатьом націям і утворюють певну культурно-історичну 
цілісність, яка визначається спільними об'єктивними 
елементами (історія, соціальні інститути, християнство, 
базові цінності тощо) і суб'єктивною самоідентифікаці-
єю громадян багатьох держав ("ми – європейці"), а та-
кож співіснує та взаємодіє з іншими подібними феноме-
нами). Такий підхід сприяє з'ясуванню самоцінності 
українства, його місця і ролі в цивілізаційному розвитку 
не тільки Європи, але й всього світу [18]. 10. Оскільки 
цивілізаційний поступ українства необхідно розглядати 
у порівнянні з іншими європейськими народами, то при 
розгляді етапів цивілізаційного поступу українства (як і 
багатьох інших європейських народів) потрібно врахо-
вувати етапи розвитку європейської цивілізації: нео-
літичний, ранньокласовий, античний, середньові-
чний, ранньоіндустріальний, індустріальний та 
постіндустріальний, а також теорію "цивілізацій-
них хвиль" Е. Тоффлера (про цивілізаційне зна-
чення аграрної, промислової та інформаційної хвиль 

[38]). Ми відрізняємо світовий цивілізаційний процес 
та європейський цивілізаційний процес. Адже світовий 
цивілізаційний процес – це хід становлення і розвитку 
характерних рис загальнолюдської цивілізації, підви-
щення рівня цивілізованості людини, людських спіль-
нот і суспільств. Для цього процесу характерні загальні 
закономірності культуротворення, самоорганізації та 
соціокультурної еволюції людства, що проявляються в 
історичному розвитку усіх народів світу як цивілізування 
індивідуальних і колективних суб'єктів (сутність цивілі-
зування (тобто визрівання цивілізованості) проявляєть-
ся через поступальний перехід суб'єктів від нижчих 
етапів цивілізаційного розвитку до вищих). В рамках 
конкретних цивілізацій (наприклад, в межах європейсь-
ких теренів) світовий цивілізаційний процес стає доволі 
специфічним, оскільки своєрідним, самобутнім і уніка-
льним є хід набуття головних ознак цивілізованості 
тією чи іншою соціально-історичною макроспільнотою 
(наприклад, європейською), враховуючи її Само-
Бутність (неповторність, оригінальність, самодостат-
ність її власного буття). Цивілізаційна зрілість (або не-
зрілість) таких макроспільнот залежить від міри (ступе-
ню) їх цивілізованості (наявність знарядь праці та ін-
ших культурних артефактів, освоєння вогню, поява 
людської свідомості, мовлення і мови, розвиток земле-
робства, ремесел, торгівлі й нових технологій, розподіл 
праці, наявність міст, писемності, приватної власності, 
державності тощо). При цьому деякі невід'ємні складові 
цивілізаційного поступу людства з'явились задовго до 
появи цивілізації як такої. Отже, основними європейсь-
кими цивілізаційними процесами є: культуротворення, 
самоорганізація, державотворення, а також аксіологіза-
ція, гуманізація, демократизація, індивідуалізація, інно-
вація, інтелектуалізація, інформатизація, консолідація, 
меморіалізація, неолітизація, ноосферизація, сакралі-
зація, секуляризація, солідаризація, соціалізація, суве-
ренізація, унормування, урбанізація та ін.  

Отже, українство (категорію "українство" ми вважа-
ємо міждисциплінарною і досліджуємо її в системній 

єдності з категорією "українськість"; термін "праукраїнс-
тво" можна вживати стосовно періоду становлення про-
тоукраїнського етнокультурного ядра (на основі взає-
модії племен склавинів і антів) та постання праукраїн-
ських племен (полян, деревлян, сіверян, волинян (з 
урахуванням дулібів і бужан), уличів, тиверців, білих 
хорватів), як загальноцивілізаційний феномен, у своєму 
розвитку пройшло кілька етапів етнонаціонального роз-
витку: 1) становлення протоукраїнського етнокультур-
ного ядра на основі взаємодії племен склавинів та ан-
тів; 2) постання праукраїнських племен; 3) становлення 
українського етносу; 4) становлення української етніч-
ної нації; 5) утворення діаспоральних спільнот поза 
межами України; 6) формування української політичної 
нації; 7) кристалізація українства як світової макроспі-
льноти (куди входять як етнічні, так і політичні українці 
(що репрезентують сучасну повномасштабну українську 
націю), а також вихідці з України, мігранти й представ-
ники української діаспори). Основними критеріями, які 
дозволяють виокремити українство серед інших макро-
спільнот, є збереження його представниками власної 
українськості та національно-культурної ідентичності, 
наявність помітного (або хоча б мінімального) внеску в 
розбудову України й модерної української нації, різно-
планові позитивні взаємозв'язки з Україною (як терито-
рією, країною і державою), українським народом і украї-
нською культурою та поєднання власної долі з долею 
України (специфіка таких зв'язків, власне, й обумовлює 
характер ставлення конкретної особи до України, її 
співпричетність або відчуженість тощо). Звичайно, су-
часне українство засвоїло величезні культурні здобутки 
давньої людності українських земель, оскільки цивілі-
заційний розвиток на теренах України почався задовго 
до постання і утвердження світового українства. 

Відомо, що цивілізаційний аналіз передбачає не 
тільки всебічний розгляд процесів антропогенезу, соціо-
генезу, культурогенезу й політогенезу, але й врахуван-
ня впливу на соціокультурний розвиток людини і люд-
ських спільнот виробництва, нових технологій, соціаль-
но-економічних відносин, суспільно-політичної, духов-
но-світоглядної та інших сфер життя. Інтегративний 
підхід дозволяє утворити цілу систему "концептуаль-
них мостів" між українознавством, цивіліологією та 
системно-синергетичною методологією при вивченні 
цивілізаційного поступу українства. Це розширює до-
слідницькі горизонти сучасного українознавства, умож-
ливлює цілісний, більш глибокий аналіз генези й цивілі-
заційного розвитку різних соціально-історичних органі-
змів на теренах України, дає можливість розглядати 
цивілізаційні процеси в динаміці, з урахуванням різно-
манітних чинників, які або стимулювали дані процеси, 
або ж гальмували їх. 

Цивілізаційний поступ українства – це складний ін-
тегральний процес, сутність якого проявляється через 
поступальний перехід від нижчих етапів цивілізаційного 
розвитку до вищих. Цивілізаційний аналіз передбачає 
виявлення найсуттєвіших змін в процесі різнопланових 
трансформацій конкретної спільноти, враховуючи при 
цьому особливості її соціальної, політичної, економічної 
та етнічної історії. Поступальність тут не є прямоліній-
ною, вона не може розглядатися як просте кількісне 
зростання, а більш пізні соціокультурні явища і форми 
не обов'язково є досконалішими за попередні. Цивілі-
заційний розвиток є дуже складним, нерівномірним і 
асинхронним (відмова від концепції синхронізму 
(Н. Мерперт), передбачає детальне вивчення всіх циві-
лізаційних змін у певній спільноті з урахуванням місце-
вих особливостей). Такий розвиток передбачає посту-
пове визрівання якісних інновацій, наявність супереч-
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ностей, коли періоди розквіту змінюються періодами 
зворотного руху, застою, занепаду. Трапляються також 
і непоправні соціокультурні втрати. Критерії цивіліза-
ційного поступу українства треба розглядати компле-
ксно, адже не можна обмежуватися якимось одним по-
казником, відкидаючи інші, тут потрібно враховувати 
найсуттєвіші параметри цивілізаційного розвитку та 
поступове визрівання цивілізованості спільноти та її 
членів. Магістральними лініями цивілізаційного посту-
пу людства є: 1) господарсько-економічний і техніко-
технологічний розвиток, 2) соціокультурний і духовно-
світоглядний розвиток певної спільноти. При цьому рі-
вень цивілізаційних досягнень спільноти на різних ета-
пах її цивілізаційного розвитку не є однаковим. 

Ю. Павленко зазначав, що розуміння цивілізаційного 
розвитку людства передбачає його одночасне бачення в 
аспектах стадіальності, багатолінійності та цивіліза-
ційної дискретності (при цьому кожен з цих методологі-
чних принципів має самостійне значення і може розроб-
лятися автономно). Проте цілісна картина такого культу-
рно-історичного процесу розкривається лише за умови їх 
поєднання у відповідності з принципом доповнюваності 
[33, с. 115–116]. Ю. Павленко також підкреслив, що при 
стадіальному підході необхідно розрізняти два найбільш 
значних періоди, які розмежовує неолітична революція: 
перехід від привласнювального до відтворювального 
типу господарства (що пов'язано з виникненням тварин-
ництва, землеробства й сприяло становленню міських 
поселень, ремесел і писемності).  

Епоха ранньопервісних мисливсько-збиральницьких 
спільнот може розглядатися як передісторія цивілізації, 
що тривала багато десятків тисячоліть: від виникнення 
людини сучасного типу до неолітичної революції, яка 
почалася на Близькому Сході 10–12 тис. років тому на 
гребені кліматичних змін, пов'язаних із закінченням 
льодовикового періоду, при переході від плейстоцену 
до голоцену [33, с. 115]. Ранньопервісна людність верх-
нього палеоліту ще не знала саморозвитку як певного 
поступального процесу. Ці люди не перетворювали 
навколишнього середовища, а пристосовувалося до 
нього, тому зміни природно-кліматичних умов автома-
тично приводили до загальної кризи відповідної соціо-
культурної системи, представники якої далеко не зав-
жди могли ефективно адаптуватися до нових умов [33, 
с. 115]. Отже, історія первісного суспільства репрезен-
тується розвитком невеликих, пов'язаних між собою у 
межах широких природно-географічних ареалів кровно-
споріднених громад з єдиними формами адаптації та 
господарсько-культурних особливостей. В якості таких 
спільнот Ю. Павленко розглядає мисливців прильодо-
викових відкритих просторів верхньопалеолітичної Єв-
разії або сучасних їм мисливців-збирачів середземно-
морсько-передньоазійських ареалів з більш індивідуалі-
зованими формами господарської діяльності. При цьо-
му окремі мисливські колективи досягали високого ку-
льтурного рівня і зникали, не залишаючи гідних продо-
вжувачів своїх традицій. У якості прикладу автор наво-
дить моменти злету й занепаду верхньопалеолітичних 
спільнот прильодовикової Європи з їхнім блискучим 
образотворчим мистецтвом [33, с. 116]. 

Таким чином, важливою межею між епохою первіс-
ності та початком цивілізаційного поступу людства є 
неолітична революція та початок формування надоб-
щинних структур влади й управління, тобто племінних 
інститутів, які з часом набувають вигляду вождівств. І 
якщо неолітична революція закладає передусім госпо-
дарські підстави майбутньої цивілізації, то формування 
племінних органів влади й управління – підстави май-
бутніх державно-адміністративних структур [33, с. 116]. 

При цьому, як правильно зазначає К. Бунятян, "… доро-
га європейського населення до цивілізації була дуже 
звивиста: підйоми в економіці чергувалися зі спадами, 
які нерідко змушували звертати в бік неперспективних 
(з точки зору загального поступу) систем господарю-
вання" [23, с. 37]. Отже, історія цивілізацій починається 
з розвитку окремих локальних (ранніх) цивілізацій (або 
протоцивілізацій), навколо яких поступово формуються 
цілі цивілізаційні ойкумени. 

Ю. Павленко запропонував основні принципи соціо-
культурної еволюції людства, які мають бути врахова-
ні при аналізі цивілізаційного поступу українства. Пер-
шою епохою соціокультурної еволюції людства є епоха 
розвитку привласнювального господарства, а вузло-
вою точкою – неолітична революція (як період величе-
зних господарсько-економічних і соціокультурних зру-
шень, становлення й утвердження відтворювального 
господарства). Після цього наступає епоха цивілізацій-
ного розвитку людства, в рамках якої виокремлюють-
ся: 1) щабель становлення основ цивілізації (стадія 
родового ладу (коли родові й гетерогенні громади фун-
кціонують без надобщинних органів влади та управлін-
ня), вузловою точкою є становлення племінних органів 
влади та управління (структур вождівств)); стадія пле-
мінного ладу (вождівств), вузловою точкою якої є по-
стання ранньоцивілізаційних систем; 2) щабель розви-
тку та інтеграції окремих цивілізацій (стадія ранніх 
(локальних) цивілізацій (ранньокласових суспільств), 
вузлова точка – "осьовий час"; стадія зрілих цивілізацій 
і цивілізаційних ойкумен, вузлова точка – індустріалі-
зація та пов'язані з нею процеси, що зумовили утворен-
ня всесвітньої макроцивілізаційної системи XX ст.); 
3) щабель всесвітньої макроцивілізаційної системи Тре-
тього тисячоліття. При цьому, зауважує Ю. Павленко, 
стадіальне розуміння соціокультурного розвитку людс-
тва має бути доповнене баченням полілінійності цього 
процесу, адже починаючи з часу неолітичної революції 
спостерігається формування й розкриття потенцій тих 
основних типів (шляхів, ліній) соціокультурної еволю-
ції, які пронизують всю історію людства останніх десяти 
тисячоліть [33, с. 120]. 

Таким чином, при розгляді етапів цивілізаційного 
розвитку українства (як і багатьох інших європейських 
народів) потрібно враховувати етапи розвитку євро-
пейської цивілізації. У зв'язку з цим цивілізаційний роз-
виток різних соціально-історичних організмів, які ме-
шкали на теренах сучасної України (людності україн-
ських земель, праукраїнців та українського народу, на 
основі якого, власне, й постало сучасне українство) 
триває від неолітичної доби до сьогодення, і у цьому 
процесі необхідно виділити наступні етапи (які коре-
люють з етапами розвитку європейської цивілізації): 
етап неолітизації України; етап трипільської протоциві-
лізації; етап індоєвропейських міграцій та виокремлен-
ня праслов'янської спільноти; етап греко-римського ци-
вілізаційного впливу та утвердження ранньокласового 
суспільства на українських теренах; а також середньо-
вічний, ранньоіндустріальний, індустріальний та постін-
дустріальний (інформаційний) етапи цивілізаційного 
розвитку українства. При цьому дуже важливим є ана-
ліз життєдіяльності та цивілізаційного поступу різних 
соціально-історичних організмів, які мешкали на тере-
нах сучасної України в умовах аграрної цивілізаційної 
хвилі (тобто неолітичної революції), в умовах індустрі-
альної цивілізаційної хвилі (тобто промислової револю-
ції), в умовах інформаційної цивілізаційної хвилі (тобто 
науково-технічної революції), а також в умовах 3-х тех-
нологічних революцій (Д. Белл), 4-х наукових революцій 
(Т. Кун) та 5-ти інформаційних революцій (А. Ракітов). 
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Перераховані вище етапи є складовими двох епох: 1) 
передісторичної епохи цивілізаційного розвитку украї-
нства (специфіка цивілізаційного поступу а) людності 
українських земель, б) протоукраїнських спільнот, в) 
праукраїнських племен, які пов'язані між собою проце-
сами культурогенезу, культуротворення і культурної 
спадкоємності (ці процеси репрезентують не етногенез 
та етнічну історію українського народу, а складний і 
суперечливий перебіг (хід) цивілізування перерахова-
них соціально-історичних організмів на українських те-
ренах, тобто просування цих великих соціальних груп 
по шляху від дикості до все більшої й більшої цивілізо-
ваності, саме тому не варто плутати етнічну історію та 
історію цивілізацій, а також поняття "етнічність" і "циві-
лізованість" [16, с. 157]); 2) історичної епохи цивіліза-
ційного розвитку українства (специфіка цивілізаційно-
го поступу русинів-українців, українського етносу, украї-
нської етнічної нації, української політичної нації та сві-
тового українства). 

Коротко розглянемо особливості передісторичної 
епохи цивілізаційного розвитку людності на теренах 
України. 

Передісторична епоха цивілізаційного розвитку 
людності на теренах України. Сучасні історики вважа-
ють, що палеолітичну добу на території України можна 
розділити на три періоди: ранній (або нижній) (1 млн. 
(3/2,6) – 300 (450/150) тис. років тому), середній (300 – 
30 (450/150 – 50/35) тис. років тому), пізній (або верхній) 
(30 – 10 (50/35 – 10) тис. років тому) палеоліт.  

Саме в період раннього палеоліту (в ашельську 
добу, що датується проміжком від 1,5 млн до 150 тис. 
років тому) на теренах сучасної України з'являються 
перші люди (сучасні вчені вважають, що це були піте-
кантропи (архантропи)). Заселення території України 
відбувалося декількома хвилями і кількома шляхами – 
із Центральної Європи, через Передню Азію, Балкани і 
Закавказзя. Одна з найдавніших стоянок первісної лю-
дності розташована біля с. Королеве Закарпатської 
області [25, с. 8-9]. Інші стоянки первісних людей на 
території України розташовані біля м. Амвросіївка (До-
неччина), с. Роскосове (Закарпаття), с. Гінці (Полтав-
щина) та с. Лука-Врублевецька (Хмельниччина). Усього 
на теренах України відомо більше 30 стоянок ранньо-
палеолітичної доби. Давні люди проживали невеликими 
групами, часто пересувались, утворювали групи для 
виконання життєво важливих функцій (спорудження 
жител, колективне полювання тощо). Найперші форми 
людських об'єднань були створені за принципом кров-
носпоріднених зв'язків. У цей час зароджується первіс-
не людське "стадо", а також починають формуватися 
принципи екзогамії. Пізніше на зміну людському "ста-
ду" приходить родова праобщина (та община як біо-
соціальне угруповання), в її межах продовжує функціо-
нувати принцип кровноспоріднених зв'язків, але вже 
починають поширюватися суто соціальні механізми 
функціонування людських спільнот на противагу біоло-
гічним. Архантропи уміли використовувати вогонь, про-
те ще не вміли його штучно видобувати. Дослідження 
багатьох вчених (Ф. Камінського, К. Мережківського, В. 
Хвойки, П. Борисковського, С. Бібікова та ін.) показали, 
що первісні люди займались збиральництвом різнома-
нітних плодів та їстівних коренів, полювали на звірів 
(мамонтів, печерних ведмедів), використовували в яко-
сті знарядь для різання й скобління розщеплені креме-
ні, ручні рубила (які мали довгасту й пласку форми і 
були загострені з країв та на кінці) тощо. Наявність та-
кого знаряддя праці, як ручне рубило, підтверджує за-
родження людського мислення і початок переходу лю-
дини до свідомої виробничої діяльності. Проте люди 

цієї доби ще не досягли рівня саморозвитку, а тільки 
адаптувалися до зовнішнього середовища. Саме тому 
будь-які зміни природних, геологічних, кліматичних 
умов обов'язково приводили до кризи вже сформова-
них (як правило, дуже примітивних) соціокультурних 
систем [1; 3; 29].  

В період середнього палеоліту (або в мустьєрську 
епоху) триває заселення України первісною людністю. 
Нові кліматичні особливості (різка зміна клімату, значне 
похолодання, наступ льодовика) та потреба виживання 
в таких умовах зумовили активізацію адаптаційних ме-
ханізмів первісних людей. Нові природні умови стиму-
лювали "запуск" процесів культурної адаптації, яка 
дозволила первісним людям більш конструктивно боро-
тися за своє існування. Надзвичайно важливим було 
освоєння вогню (на першому етапі люди використову-
вали природні джерела вогню (блискавку, спонтанні 
пожежі, виверження вулканів тощо), а пізніше вони 
оволоділи вогнем, формуючи уміння не тільки його ви-
користовувати, але й видобувати, зберігати й відтворю-
вати). Механізми культурної адаптації були репрезен-
товані також у формуванні умінь первісних людей виго-
товляти одяг зі шкір тварин, а також будувати більш-
менш захищені житла.  

Похолодання зумовило великі міграції людей, вна-
слідок чого була заселена практично вся південна час-
тина Східної Європи. Заселення теренів України йшло з  
Кавказу й Балкан у північному напрямку, досягаючи 
басейну Десни. Первісні люди заселяють майже всі 
терени сучасної України, збільшується густота насе-
лення. Дослідження археологами печерних поселень, 
скельних жител-сховищ, а також знайдених вогнищ по-
казують, що в таких житлах одночасно проживали  
2–4 родини [1; 3; 29] (чисельність кожної коливалась від 
5 до 7 осіб). 

В цю добу на зміну архантропам приходять неанде-
ртальці, які значно розширили ареал свого проживання. 
Дослідники виявили понад 300 стоянок і поховань цієї 
людності в різних регіонах України (у гірських районах 
Закарпаття, Прикарпаття, в Криму, в Середньому По-
дністров'ї, на Волині тощо [25, с. 9]). Найдавніші стоян-
ки та рештки неандертальців були знайдені в гроті Кіїк-
Коба в Криму, на теренах Закарпаття й Донеччини. Се-
редньопалеолітична людність заселяла придатні до 
життя печери й гроти, поселяючись також на берегах 
річок. Середньопалеолітичні спільноти, між якими вини-
кали родинно-шлюбні та соціально-економічні відноси-
ни, утворювались із кількох (як правило, з двох – чоти-
рьох) сімей. Це підтверджує постання родового ладу. У 
життєдіяльності середньопалеолітичних спільнот мож-
на простежити наявність принципу поділу праці. Найха-
рактерніші поселення цієї доби – відкриті, печерні, ко-
роткочасні стійбища, окрім цього облаштовувались міс-
ця видобування кременю та відповідні майстерні. Вели-
ке значення для розвитку господарської сфери суспіль-
ства у цей час мало і збиральництво, і мисливство, хо-
ча полювання на мамонта, зубра і дикого коня було 
провідним. Продовжувалося вдосконалення зброї, тех-
ніки обробки каменю та основних знарядь праці з кре-
меню (гостроконечників, скребел, зубчастих скалок, 
крем'яних відщепів, які вироблялися у відповідності до 
місцевих умов). Основні знаряддя праці даної доби до-
зволяли первісним людям різати, стругати, скоблити, а 
також виконувати інші виробничі операції [1; 3; 29]. 

Померлих людей ховали у скорченому положенні, 
на одному боці, у спеціально підготовлених ямах. Спе-
цифіка цих поховань та наявність відповідних ритуалів 
свідчить про існування певних анімістичних уявлень і 
проторелігійних вірувань. У середньопалеолітичної 



ISSN 1728–2330 УКРАЇНОЗНАВСТВО. 1(17)/2014 ~ 15 ~ 

 

 

людності розвивається мова, з'являються першооснови 
абстрактного мислення й духовного світу, формується 
мистецтво [1; 3; 29] (використання червоної вохри, яка 
застосовувалась для розпису людського тіла, а також 
знайдені археологами кістки з різьбленим геометрич-
ним орнаментом, з контурами тварин і людей, з нама-
льованими чорною фарбою лініями, свідчать про ста-
новлення образотворчого мистецтва). 

У період пізнього палеоліту відбуваються помітні 
зрушення у сферах економічних та соціальних відно-
син, а також у мистецтві. Клімат у цю добу був холод-
ний, сухий, що було пов'язано із зменшенням кількості 
лісів та розширенням тундро-степового простору. За-
вершується процес фізичного й когнітивного розвитку 
людини сучасного типу, а на основі кроманьйонців по-
стає європеоїдна раса, утверджуються колективістські 
тенденції, люди стають все більш схильними до осілос-
ті, вдосконалюється будівництво жител, утворюються 
нові форми суспільного співжиття людей [1; 3; 29]. Фо-
рмуються роди, які об'єднуються в племінні спільноти, 
розвивається родоплемінний лад, основною формою 
об'єднання людей залишався материнський рід (жінка 
виступала у той час в ролі Берегині родинного вогнища, 
контролювала харчові запаси, родинні зв'язки велися 
по материнській лінії, важливу роль жінки в тодішньому 
соціумі підтверджують багаточисельні знахідки статуе-
ток, що репрезентували собою узагальнений образ Ма-
тері – прародительки Роду). На теренах України відомо 
близько 800 стоянок людності цієї доби, які розташову-
вались, як правило, у долинах річок. Найбільш відомі з 
них – Кирилівська в Києві, Молодове у Середньому По-
дністров'ї, Мізин на Чернігівщині, Доброночівка на Чер-
кащині, Гінці на Полтавщині та ін. Основними формами 
господарювання були збиральництво, рибальство, по-
лювання на мамонтів, бізонів тощо. Формуються різні 
способи полювання, відбувається спеціалізація мис-
ливських колективів (одним з основних було полювання 
на стадних звірів), які займалися переважно загінним 
полюванням на диких коней, бізонів, мамонтів, північ-
них оленів; на Межиріцькій, Мізинській, Гінцівській та 
Кирилівській стоянках давні люди займалися переваж-
но полюванням на мамонтів, а на Амвросіївській –  на 
бізонів. Окрім цього простежується перехідна тенденція 
до одомашнення окремих тварин [1; 3; 29]. 

Урізноманітнюються і вдосконалюються знаряддя 
праці, виготовляються кам'яні різці, вістря, списомета-
льні пристрої, ножеподібні пластини, скребла, дротики, 
шила, голки; вдосконалюється техніка обробки кісток та 
рогів (з кісток і рогів тварин виробляються гарпуни, гол-
ки, наконечники списів, шкребла для обробки шкіри 
тощо). Для будівництва зимових жител використову-
ються кістки і бивні мамонтів, шерстистих носорогів, 
дерев'яних брусків, оленячих рогів, житла покривають-
ся шкурами тварин. Усього використовується близько 
100 типів різноманітних знарядь праці. Це вплинуло на 
підвищення рівня майстерності людей, а також на про-
дуктивність мисливства [1; 3; 29].  

Інтенсивна трудова діяльність пізньопалеолітичної 
людності сприяла розвитку їх практичного мислення, 
що дозволило накопичувати елементарні знання. На 
базі цих знань виникають перші релігійні вірування й 
культи, зароджується музичне та хореографічне мисте-
цтво. Розвивається прикладне й образотворче мистец-
тво пізньопалеолітичної людності на теренах сучасної 
України, про це свідчать знайдені археологами малі 
скульптурні вироби, стилізовані жіночі фігурки з оригі-
нальним геометричним візерунком, живописні сюжети 
на кістках мамонтів, штрихова графіка на бивнях мамо-
нтів, браслети, вирізані з бивня мамонта, наскельний 

живопис тощо. Формуються ранні форми релігійного 
світогляду (тотемізм, фетишизм анімізм, магія), які ста-
ють основою світобачення пізньопалеолітичної людно-
сті [1; 3; 29]. Утверджуються культові місця та об'єкти 
поклоніння, формується релігійна обрядовість, важли-
вими елементами магічних обрядів і традиційних риту-
алів стають не тільки орнаментування різних предметів, 
прикрашання одягу, розмальовування людських тіл, 
але й музично-танцювальні дійства (це підтверджується 
знахідками кістяних флейт (Молодова V), а також жіно-
чих статуеток, зображених у позі танцю (Гагаріно); від-
криті у Мізині розписані червоною фарбою кістки мамо-
нта у поєднанні з кістяними молоткоподібними вироба-
ми презентують давній "ансамбль" ударних музичних 
інструментів). 

Мезоліт (який на теренах України датується кінцем 
ІХ–VІ тис. до н. е.) вважається проміжною добою в істо-
рії людства, а також перехідним етапом між палеолітом 
та неолітом. Відомо, що в період раннього мезоліту 
панував натуральний привласнювальний мисливсько-
збиральницько-рибальський тип господарства. На 
теренах України існує майже 1000 мезолітичних пам'я-
ток, поселень і стійбищ (серед них Мурзак-Коба і Фать-
ма-Коба (Крим), Журавська стоянка (Чернігівщина), 
Гребениківська стоянка (Одещина), стоянка біля села 
Баламутівка (Буковина), Осокорівка в Надпоріжжі та ін. 
[3, с. 12]. В цю добу відбулось заселення усієї території 
сучасної України, на думку вчених, населення цієї тери-
торії в мезоліті складало майже 20 тисяч осіб.  

Мезолітична доба підтверджує наявність потужного 
впливу природно-кліматичного середовища на життя 
людства та його розвиток. Завершується останнє зле-
деніння (І. Рассоха підкреслює, що катастрофічно шви-
дке танення "Скандинавського і Північноамериканського 
крижаних щитів мало наслідком світову кліматичну ка-
тастрофу, що залишилась в історичній пам'яті людства 
як міф про Світовий потоп [34]), клімат теплішає, на-
ближуючись до сучасного, формуються русла річок, 
значно оновлюється рослинність, помітно міняється 
фауна. Зникнення мегафауни (тобто таких тварин, як 
мамонти, бізони, шаблезубі тигри, печерні ведмеді то-
що) зумовлює поширення значної кількості копитних 
(турів, лосів, коней, оленів, віслюків тощо), а також 
більш дрібних тварин (зайців, білок, птахів тощо), це 
приводить до продовольчої кризи, тому великі мислив-
ські спільноти змінюються невеликими групами, оскіль-
ки замість колективного полювання на великих звірів 
формується потреба у розробці техніки індивідуального 
й групового полювання на менших звірів. Л. Залізняк 
підкреслює, що основою мезолітичної економіки стало 
неспеціалізоване індивідуальне полювання на нестад-
них копитних за допомогою лука та стріл, що допомага-
ло мезолітичній людності забезпечувати себе постій-
ними запасами їжі [29, с. 82]. 

Мезолітичне населення (яке ставало все більш осі-
лим) концентрувалося переважно на берегах річок, 
озер і морів, це не тільки сприяло розвитку осілості, але 
й більш активному освоєнню узбережжя морів і великих 
рік, вододілів і долин малих водоймищ. Люди селилися 
не тільки біля води, а й на болотах, будуючи житла на 
палях. Поширення рибальства сприяло інтенсивному 
використанню харчових ресурсів водоймищ. Було ви-
найдено вудки, кістяні гарпуни й гачки, тенета і плетені 
сіті, створювався водний транспорт (плоти й човни, які 
видовбувались із стовбурів дерев). На Півночі України 
мезолітична людність оволоділа навіть підлідним риба-
льством. Загалом для мезолітичного суспільства була 
характерна індивідуалізація способу життя, що прояв-
лялася у "частковому господарсько-побутовому усамо-
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стійненні сім'ї" від первісної общини "завдяки поширен-
ню ефективної індивідуальної мисливської зброї – луків 
та стріл". У цей час "поглибилася етнічна диференціа-
ція людства, переконливим свідченням чого стала по-
ява численних археологічних культур на мезолітичній 
карті Європи. Лише на території України їх налічується 
близько десятка". Більшість сучасних дослідників вва-
жає такі археологічні культури "слідами мешкання пер-
вісних етносів мезолітичної доби" [28]. Кардинальні 
зрушення у сфері виготовлення знарядь праці (зокре-
ма, нового інструментарію для обробки дерева (долото, 
тесло, сокира), вкладишевих знарядь (ножі, списи, кин-
джали) з крем'яними пластинами), а також винайдення 
так званої "механічної зброї дистанційної дії" (тобто 
луків та стріл) вплинули на підвищення рівня самоорга-
нізації мисливського господарства, що дало початок 
прирученню диких тварин (собаки, кози, свині (зокрема, 
кістки собаки було виявлено на місцях мезолітичних 
стоянок Шан-Коба в Криму та Мирному в Причорномо-
р'ї, а в добу пізнього мезоліту в Криму вже почалося 
приручення свині)). Хоча мезолітична людність створи-
ла диференційоване привласнювальне господарство, 
та криза мисливського господарства не тільки стиму-
лювала активний розвиток рибальства й збиральництва 
(яке пізніше зумовило розвиток рослинництва), але й 
уможливила постання перших форм відтворювально-
го господарства [1; 3; 29]. 

Д. Телегін підкреслював, що "шляхи і послідовність 
одомашнення тварин у різних народів були різні. На 
Іранському нагір'ї та Передньому Сході ще в кінці Х – на 
початку ІХ тис. до н. е. були приручені вівця і коза; бик і 
свиня стали свійськими тут значно пізніше – у VIII тис. 
до н. е. У межах півдня Східної Європи було навпаки: 
першими свійськими тваринами стали бик і свиня, їх 
приручення розпочалося ще наприкінці мезоліту" [7, 
с. 38; 37, с. 200-201]. Археологічні матеріали Керченсь-
кого півострова підтверджують гіпотезу щодо домести-
кації бика наприкінці мезоліту (Л. Мацкевой, І. Рассоха). 
Отже, перші ознаки приручення великої рогатої худоби, 
свиней і собак на Півдні України виявляються в добу 
мезоліту. Таким чином, "серед головних і до нашого 
часу свійських тварин України корова, свиня і кінь точно 
були приручені на місці … Щодо ж вівці та кози цього 
також не можна виключати" [35, с. 90-92]. І. Рассоха 
зазначає, що "є всі підстави розширити єдиний взаємо-
пов'язаний регіон формування відтворюючої економіки 
від Ірану до Балканського півострова і півдня України 
включно" [35, с. 93]. Трансформація господарської дія-
льності мезолітичної людності вплинула на зміни у со-
ціальному житті: індивідуалізація виробництва й спожи-
вання помітно підвищила роль парної сім'ї (хоча домі-
нуючим господарсько-економічним осередком суспільс-
тва залишалась ранньородова община (громада)). На 
побутовому рівні існував статево-віковий розподіл фун-
кцій. Основою суспільного ладу був материнський рід. 

М. Бутинов, Л. Залізняк, В. Козюк та інші вчені дове-
ли, що саме у мезоліті, внаслідок інтенсифікації міжоб-
щинних зв'язків, було започатковано формування пе-
рших етнічних спільнот – племен (або протоетносів). 
Спочатку відбувалась етнічна специфікація населення 
степів та людності гірського Криму, трохи пізніше етніч-
на специфіка почала утверджуватися і на теренах укра-
їнського Полісся. Тобто ці процеси розгортались у тих 
регіонах, де став помітним перехід до інноваційних 
форм господарювання. Ці племена складалися з кіль-
кох родів (це були об'єднання кровних родичів по мате-
ринській лінії), а родову общину утворювала група сі-
мей, в середовищі яких починає поширюватися екзога-
мія (заборона шлюбних відносин  у межах власного 

роду або общини). Очолювала таке плем'я рада ста-
рійшин, а найважливіші життєві питання вирішувались 
на зборах членів племені [1; 3; 29]. 

Мезолітична людність вдосконалює технології обро-
бки каменю. У ті часи виготовлялись дві основні групи 
знарядь праці: і мікроліти (зокрема, дрібні насадки для 
стріл, списів, гарпунів), і макроліти (великі знаряддя з 
каменю, зокрема, кам'яні сокири, тесла тощо). В мезо-
літичну добу використовувались крем'яні ножі, різці, 
скребки, які були більш досконалими, ніж ті, що викори-
стовувались у палеоліті [1; 3; 29].  

В мезолітичну епоху з'являються оригінальні наске-
льні зображення. На теренах України подібні зображен-
ня тварин і сцен полювання зафіксовані у гротах Криму, 
а також на плитах Кам'яної Могили поблизу Мелітопо-
ля. Розкопки Кам'яної Могили здійснювали відомі архе-
ологи В. Даніленко, Д. Телегін та ін. Їхні дослідження 
дають можливість стверджувати, що Кам'яна Могила – 
це важливий сакральний центр доби мезоліту. М. Ти-
мошик, розглядаючи українське книгописання дохрис-
тиянської доби, підкреслював важливість аналізу пік-
тографічних текстів на кам'яних плитах, які предста-
влені у великих печерах та гротах Кам'яної Могили. 
Подібних печер і гротів  нараховується понад 60, у них 
знайдено близько 150 текстів. Період написання цих 
піктографічних (малюнкових) текстів припадає на VІІ–
ІІІ тис. до н.е. Ціла група вчених (серед яких А. Кіфішин, 
М. Тимошик та ін.) вважають Кам'яну Могилу унікаль-
ним святилищем-архівом, що тісно пов'язаний з розви-
тком людської цивілізації. У цей час активно розвива-
ються релігійні уявлення, люди поклоняються Сонцю та 
іншим небесним світилам. Для мезолітичних поховань 
характерним був обряд трупопокладення або у випрос-
таному положенні на спині, або у скорченому положенні 
на боці, тіло померлого посипали вохрою, разом з ним 
розташовували зброю і знаряддя праці [1; 3; 29].  

На теренах України у мезолітичну добу існували 
ранньомезолітичні (VIII–VII тис. до н. е.) та пізньомезо-
літичні (VII–VI тис. до н. е.) археологічні культури. Ме-
золітичні культури України, на думку археологів, нале-
жали до двох культурних провінцій: Балтійської (Куд-
лаївська, Пісочнорівська, Яніславицька археологічні 
культури, частково – Зимівниківська культура лісосте-
пового Лівобережжя) та Надчорноморської (Кукрецька, 
Донецька, Гребениківська, Шпанська та Мурзак-
кобинська археологічні культури). Наймасштабнішою з 
них є Кукрецька археологічна культура (VIIІ–V тис. 
років до н. е.), ареал поширення якої сягає Київського 
Полісся на Півночі, Гірського Криму на Півдні, Дунаю на 
Заході та Приазов'я на Сході. Найвідоміші археологічні 
пам'ятки (стоянки): Кукрек, Вишенне I, Іванівка, Кам'яна 
Могила, Абузова Балка, Ігрінь VIII, Балін-Кош, Велика 
Андрусівка, Добрянка, Лазарівка, Попів Мис, Прибір VIIа 
та ін. Господарство кукрецької людності базувалось на 
використанні як степових, так і лісостепових ландшаф-
тів (полювання на лісостепових тварин (тури, кабани, 
олені), збиральництво, рибальство). Археологи знай-
шли серед кам'яних знарядь праці кукрецької людності 
олівцеподібні нуклеуси (кам'яні заготовки), відтискні 
мікропластини, круглі скребачки тощо [37]. Аналізуючи 
Кукрецьку мезолітичну культуру, І. Рассоха зазначив, 
що "вже 10 тисяч років тому тодішнє населення Півдня 
України почало займатися прирученням великої рогатої 
худоби і свиней (і, звичайно, собак)", тобто "процес не-
олітичної революції розпочався на території Півдня 
України водночас і незалежно від території Близького 
Сходу" [35, с. 94]. Саме на основі Кукрецької культури 
склалися неолітичні археологічні культури: Олексіїв-
ська, Сурська та частково Буго-дністровська [24; 30], що 
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підтверджує відому закономірність: у багатьох європей-
ських країнах (до яких належить і Україна) окремі циві-
лізаційні процеси (зокрема, процес неолітизації, який 
поширювався, зокрема, і з Балкано-Дунайського регіо-
ну) почали розгортатись за кілька тисячоліть до мо-
менту становлення Європейської цивілізації. І. Рассо-
ха підкреслює, що "треба відмовитися від точки зору, 
нібито культурні і демографічні впливи у добу неоліту 
йшли виключно з Близького Сходу до Європи. Не менш 
важливими були і зворотні культурні впливи та міграції, 
зокрема, з території України на Близький Схід" [35, 
с. 93-94]. Він виклав гіпотезу походження всіх нострати-
чних народів з Півдня України, тобто, на його думку, 
носіями ностратичної прамови були саме носії Кукрець-
кої культури [34, с. 147-182, 336-357]. 

Отже, у мезолітичну добу почалося одомашнення 
(доместикація) тварин, з'явилися перші ознаки культи-
вування злакових рослин, "з'явилися перші навички у 
виготовленні глиняного посуду", через кризу мислив-
ського господарства "постала необхідність пошуку та 
впровадження відтворювальних форм господарства – 
скотарства й землеробства" [20, с. 273]. В мезолітичну 
добу почалася криза існуючих форм життєдіяльності, 
коли людство опинилося у точці біфуркації. Саме тому 
наступним важливим цивілізаційним зрушенням було 
"винайдення та впровадження відтворювальних форм 
господарства – землеробства та скотарства, а також 
ремесла"; процес "окультурення" природи надзвичайно 
активізувався, "в орбіту людської діяльності залучаються 
нові елементи – земля та худоба" [4, с. 9-10]. Формуєть-
ся відповідна система знарядь праці. Нові види людської 
діяльності стають підґрунтям для формування нових 
відносин між людьми та нових людських спільнот. Пану-
вання відтворювальних форм господарства створює 
умови для поєднання колективізму в одних сферах 
людського життя та індивідуалізму – в інших. Утверджен-
ня відтворювального господарства зумовлює динамічний 
і невпинний розвиток людства, людські спільноти набу-
вають надзвичайної різноманітності [1; 3; 29]. 

Етап неолітизації України. Сучасні дослідники 
окреслюють провідні характеристики неолітичної ре-
волюції: 1) відбувся перехід від привласнювальних 
форм господарства (збиральництво й полювання) до 
відтворювальних (землеробство і скотарство (у цей 
період скотарство не було кочовим і мало осілий харак-
тер)), який тривав упродовж багатьох століть і мав свої 
особливості у кожному регіоні; 2) було винайдено нові 
способи виготовлення знарядь праці шляхом шліфу-
вання, пиляння, свердління, які досить швидко пошири-
лись, доповнюючи традиційні способи обробки каменю 
(з'явились такі знаряддя праці, як серпи, мотики, зерно-
тертки тощо); 3) виникли нові види виробництва (пря-
діння, плетення, ткацтво та ін.), почала вироблятись 
штучна продукція, керамічний посуд (завдяки кераміч-
ним виробам люди могли готувати й споживати варену 
їжу, зберігати воду тривалий час тощо); 4) люди пере-
йшли від кочового до осілого способу життя (з'яви-
лись постійні житла та поховання, розташовані недале-
ко від осель); 5) були приручені свійські тварини (бики, 
свині, кози, вівці), формування стад свійських тварин 
уможливило використання їхньої тяглової сили (у пра-
цях В. Кульбаки й В. Качура, О. Журавльова і Н. Кото-
вої переконливо доводиться факт приручення коня не-
олітичним населенням степових районів Південної 
України); 6) відбувся демографічний вибух, збільшився 
середній вік тривалості життя людини (який в серед-
ньому досягав 30-32 років), оскільки землеробство й 
скотарство були більш продуктивними, ніж мисливство 
й збиральництво; 7) позитивні демографічні зміни 

вплинули на суттєве збільшення як кількості, так і роз-
мірів поселень; 8) відбулися важливі зміни в духовному 
світі людини, трансформувався її світогляд. 

Сучасні вчені вважають неолітичну революцію "по-
чатковою точкою" світового цивілізаційного процесу. 
І українські (Н. Брудо, К. Бунятян, М. Відейко, І. Вино-
кур, Л. Залізняк, В. Отрощенко, Д. Телегін, М. Чмихов та 
ін. [23; 25]), і зарубіжні (В. Башилов, Д. Бродянський, 
А. Виборнов, П. Долуханов, К. Каландадзе, Г. Матю-
шин, Дж. Мелларт, Н. Мерперт, І. Наумов, З. Самашев, 
Ю. Цетлін, В. Цибрій, Г.В. Чайлд, В. Шнірельман, 
О. Юдін та ін.) вчені довели, що неолітична революція 
стала поворотною в історії людства, першим помітним у 
масштабах світової історії кроком до перетворення 
первісної людини на цивілізовану (звичайно, це відбу-
валось нерівномірно, спочатку з'явилися лише окремі 
"острівці", де склалися умови для переходу до цивіліза-
ції, пізніше ці трансформації стали більш стабільними й 
прогресивними), отже, саме в цю добу були запущені 
процеси, які привели до майже повної заміни приміти-
вних відносин на цивілізовані [32, с. 165-168], помітно 
прискорився розвиток різних сфер людського суспільс-
тва. Отже, в добу неоліту та енеоліту терени України 
були східним кордоном поширення потужних вогнищ 
землеробства та скотарства, центри яких розташову-
вались у Південно-Західній та Центральній Європі. 
Оскільки цивілізаційний розвиток населення окремих 
регіонів відбувався нерівномірно, то деякі періоди різ-
них епох іноді могли існувати одночасно, зокрема, на 
півночі України в IV і III тис. до н.е. продовжувався нео-
літ, а на півдні України у цей самий час почався енео-
літ. Пізніше певним чином співпадають у часі скіфо-
сарматський період і період поширення античної цивілі-
зації у Північному Причорномор'ї. 

Таким чином, неоліт (новий кам'яний вік) на тере-
нах України (VІ–ІV тис. до н. е.) формувався переважно 
під впливом досягнень осередків неолітичної революції 
Близького Сходу. У неолітичну епоху на території Укра-
їни взаємодіяли три етнокультурні метаспільноти: 
носії Трипільської культури, скотарсько-землеробські 
племена, які рухались з теренів Північно-Західної Єв-
ропи (Культура кулястих амфор) і багаточисельні ско-
тарські степові племена (представники Середньостогів-
ської та Ямної культур). Перші відтворювальні форми 
господарювання – тваринництво і землеробство (в рам-
ках якого почали вирощувати перші культурні рослини 
(пшеницю, ячмінь, горох)) – поширюються на південно-
західних теренах України. Для неоліту характерні: "осі-
лий спосіб життя з матріархальним ладом; початки хлі-
боробства і скотарства; у виробництві – гончарство, 
ткацтво, крем'яне шліфоване знаряддя, під кінець доби 
– перші металеві (мідні) речі. У галузі культури – вияви 
мистецтва в розписному орнаменті кераміки та деяких 
наскельних зображеннях (Кам'яна Могила), у скульптурі 
(фігурки з глини), віра в загробне життя й усталений 
похоронний обряд" [20, с. 297]. 

Археологи знайшли на теренах України кераміку не-
олітичних часів з відбитками зерен пшениці, ячменю, 
проса. Ранній керамічний посуд неолітичної доби був 
доволі грубим, із загостреним або округленим дном, 
такі глиняні вироби можна було ставити між каменів або 
ж встромляти в землю біля вогнища. Після появи по-
стійних жител (де була підлога, стіл та інші "меблі") 
з'явився і посуд із плоским дном. Відомо, що у той час 
посуд ліпили, випалюючи його у вогні й не використо-
вуючи гончарне коло. Кожна племінна спільнота виго-
товляла гончарні вироби, які мали своєрідну форму й 
орнамент, а також використовувала оригінальні техно-
логії. Орнаментаційна різноманітність неолітичної ке-
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раміки свідчила про бурхливий розвиток прикладного 
мистецтва. В цю добу починають формуватись складні 
релігійні культи, люди поклоняються Небесній матері, 
Небесному батьку, Сонцю, Місяцю тощо. Вдосконалю-
ються святилища, формується культ Сонця, виникає 
тенденція поклоніння антропоморфним божествам. 

Утверджується плем'я як провідна форма тодішньої 
суспільної організації (серед неолітичних племен, як 
правило, панувала соціальна рівність), у межах деяких 
родів поступово складається спеціалізація праці. У часи 
неоліту (як переломної епохи в історії людства) густота 
розселення зростає (на думку сучасних вчених, у па-
леоліті на Землі проживало близько 3 млн осіб, у мезо-
літі – близько 5 млн, а в неоліті – більше 80 млн осіб). 
Групи споріднених племен утворюють найпростіші 
протоетнічні спільноти (про деякі етнічні відмінності 
між різними групами населення того часу свідчать за-
лишки археологічних культур). В епоху неоліту на тери-
торії України складається більше десяти етнокультур-
них спільнот. Безперервна трансформація культурних 
традицій від палеоліту, через мезоліт, до неолітичної 
доби простежена в Середньому Придністров'ї, Нижньо-
му Побужжі та в Криму [25, с. 15]. В. Даниленко припус-
кав, що населення України входило складовою части-
ною до палеоєвропейської області, яка межувала на 
південному сході з протоіндоєвропейським етнічним 
масивом [21, с. 27]. Відносно теплі природно-кліматичні 
(атлантичні) умови сприяють стабілізації ландшафтно-
го поділу теренів України на поліську, лісостепову та 
степову зони. З середини VІ тис. до н. е. починає утво-
рюватися гумусний покрив землі – сучасні українські 
чорноземи [25, с. 17].  

На українських теренах було виявлено більше деся-
ти неолітичних культур. Сучасні науковці виокремили в 
межах України дві культурно-господарські зони: зем-
леробсько-скотарську (на Південному Заході – Західна 
Волинь, Подністров'я, Закарпаття, лісостепове Право-
бережжя) та мисливсько-риболовецьку (на Півночі й 
Північному Сході – Полісся та лісостепове Лівобереж-
жя). У пізньому неоліті (ІІІ тис. до н. е.) "Полісся заселяли 
рибальсько-мисливські племена, Середнє Подніпров'я і 
Донеччину – мисливсько-землеробські, Нижнє Подніп-
ров'я, Приазов'я і Крим – скотарсько-мисливські, По-
бужжя і Прикарпаття – землеробсько-скотарські племе-
на" [20, с. 297]. Такий стан неолітичних культур свідчить 
про нерівномірність господарсько-економічного розвит-
ку людності цієї доби. Оскільки поява відтворювального 
господарства спричинила зміни в усіх сферах людського 
життя та створила передумови для виникнення перших 
цивілізацій, то поява значного додаткового продукту зумо-
вила новий розподіл праці, виділення управлінсько-
організаційного апарату, ремісництва, а також відокрем-
лення розумової праці від фізичної. Уособленням цих 
зрушень стало місто – центр концентрації та перерозпо-
ділу суспільного продукту, локалізації апарату управління, 
осередок соціально-економічного й культурно-
ідеологічного життя людей певної території. На арену іс-
торії людина виходить вже не лише як індивід, але й як 
суб'єкт. Історія поступово починає набувати персоніфіко-
ваного вигляду: державні діячі, жерці, митці, будівничі, 
вчені тощо. У цей час започатковує свій розвиток писемна 
історія людства. 

Таким чином, у період неоліту зародилася земле-
робська основа Європейської цивілізації, при цьому 
землеробство невдовзі стало основною формою госпо-
дарювання на теренах Європи, а Україна стала відо-
мою в якості "Європейської житниці". 

Етап трипільської протоцивілізації. В добу енеоліту 
(кінець V – початок ІІІ тис. до н. е.) на теренах України 

склалися "оптимально сприятливі умови для життя лю-
дей поміж Дунаєм і Доном" [25, с. 19]. У цей час спостері-
гається потужний колонізаційний потік із Балкано-
Дунайського регіону, який досяг Середнього Подніпров'я. 
В цю добу утвердилось домінування відтворювальних 
форм господарства над привласнювальними, мотикова 
обробка землі поступилась місцем більш продуктивному 
землеробству, що передбачало використання рала й 
тяглової сили тварин. Активізується міжплемінний обмін 
різноманітними продуктами, що прискорює майнову ди-
ференціацію в межах родів і племен. Розширення різно-
манітних контактів між племенами (мирних, метою яких 
був обмін, і конфліктних, метою яких був грабунок) 
сприяло утворенню перших племінних союзів. Це суттє-
во впливало на формування більш-менш сталих між-
племінних спільнот. Про стрімкий соціокультурний та 
економічний розвиток ранньоземлеробського населення 
на теренах України свідчить Трипільська культура (IV–
ІІІ тис. до н. е.), носії якої тісно пов'язані з південно-
європейськими народами, з Балкано-Нижньодунайським 
регіоном, а також з культурами Близького Сходу [27; 30]. 
Хронологічно Трипільська культура співпадає із заключ-
ним етапом існування індоєвропейської мовної спільно-
сті, проте займає іншу територію і залишена етнічно ін-
шим народом. Найвірогідніше, це були середземноморці, 
які, розселившись на нових землях, асимілювали місце-
ве мисливське населення [25, с. 4]. Економічною осно-
вою Трипільської культури "було вирощування пшениці 
та ячменю, а також розведення великої рогатої худоби, 
кіз, овець, свиней. Орне землеробство трипільців мало 
перелогову форму. В міру виснаження землі вони пере-
селялися далі на схід і поступово освоїли всі придатні 
для їхньої землеробської системи чорноземи від Карпат 
до Дніпра" [29, с. 90]. Прямокутні глинобитні житла трипі-
льців "з дерев'яним каркасом стін та глиняною долівкою" 
виявляють свою належність до "балканської домобудів-
ної традиції. Численні глиняні статуетки жінок з поселень 
трипільців, як і їхній посуд" (досконалий, оздоблений 
вишуканим лінійним і спіральним орнаментом червоного, 
коричневого та чорного кольорів на жовтому тлі) "вказу-
ють на балканські корені культури. Про це свідчить також 
їх східноземноморський антропологічний тип" [29, с. 91]. 

Л. Залізняк підкреслює, що "трипільське землероб-
ське суспільство досягло високого рівня розвитку і сто-
яло на порозі цивілізації". Адже "величезні поселення 
Майданецьке, Тальянки, Доброводи та інші, які налічу-
ють до трьох тисяч жител" (з населенням більше 
10 тис. осіб) "і займають площу 200–400 га, по праву 
вважаються протомістами" [29, с. 91]. Складні знаково-
символічні системи трипільських орнаментів, а також 
глиняні конічні фішки й кульки для лічби "свідчать, що 
трипільці стояли на порозі винайдення письма. Отже, 
протоміста та протописемність дають підстави вва-
жати Трипілля протоцивілізацією, що зароджувалась 
паралельно з найдавнішими містами-державами Бли-
зького Сходу" [6; 29, с. 91]. Поселення Майданецьке, 
Тальянки і Доброводи (як протоміста, що виконували 
економічні, політичні й культурно-релігійні функції) були 
включені не тільки до складу заповідника "Трипільська 
культура", але й у список найбільших міст в історії 
людства. Пізніше до переліку найдавніших міст Євро-
пи увійшли також міста Київ, Зимно, Чернігів, Переяс-
лав-Руський та інші. 

Сучасні археологи довели, що за часів енеоліту оста-
точно визначається залежність етнокультурного роз-
витку від географічного розташування. Полісся заселили 
племена мисливців і рибалок, Лісостеп – хлібороби, а 
Степ – скотарі. Розвиток землеробських традицій в Україні 
тісно пов'язаний із господарською діяльністю людності 
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Трипільської культури. Так, у лісостепових районах сучас-
ної України (зокрема, на теренах Середнього Подніпров'я) 
ще з часів Трипільської культури ніколи не переривалися 
традиції розвинутого хліборобства. Трипільське домо-
будівництво і протоміста вражають наших сучасників сво-
єю масштабністю, а кераміка та дрібна пластика – худож-
ньо-естетичною досконалістю [25, с. 49]. Проте екстенси-
вний характер трипільського землеробства виснажував 
землю, нищив ліси і змушував населення переселятися 
на ще незаймані землі, яких ставало все менше і мен-
ше. Розпорошення носіїв Трипільської культури на ви-
снаженій землі стало однією з об'єктивних причин її 
загибелі [31]. Наприкінці свого тривалого розвитку Три-
пільська культура розпалась на п'ять окремих культур 
(Софіївську, Городсько-касперівську, Західноволинську, 
Вихватинську, Усатівську), які загадково зникають, не 
полишаючи по собі переконливих ліній розвитку [25, 
с. 5]. Останнім часом переважає погляд на Трипільську 
культуру як на неіндоєвропейську взагалі (див. праці 
М. Гімбутас). Утім, припускається можливість індоєвро-
пеїзації для найпізніших локальних груп трипільського 
населення та входження їх до праслов'янського суб-
страту [25, с. 25]. Отже, одним з найважливіших досяг-
нень цивілізаційного поступу людності, що мешкала на 
теренах України в добу енеоліту, стала Трипільська 
протоцивілізація, яка досягла досить високого рівня 
цивілізаційного розвитку, але, на жаль, вона так і не 
стала повноцінною ранньою цивілізацією. 

Етап індоєвропейських міграцій та виокремлення 
праслов'янської спільноти. Доба розквіту енеолітичних 
культур в ІV тис. до н. е. співпадає на території України із 
взаємодією трьох великих етнічних масивів – прафінно-
угорського, пізньоіндоєвропейського та трипільсько-
кукутенського. Взаємини трипільського та середньостогів-
ського (із яким археологи пов'язують індоєвропейців) ет-
нокультурних масивів репрезентували протистояння двох 
світів – миролюбного (фемінінного) світу землеробів і 
войовничого (маскулінного) світу скотарів. 

Відомо, що існують "анатолійська", "навколочорно-
морська" та "курганна" гіпотези походження індоєвро-
пейців. Остання гіпотеза є найбільш поширеною серед 
археологів, істориків та мовознавців, згідно з нею, су-
часні дослідники вважають, що прабатьківщиною індо-
європейців була територія Північного Причорномор'я у 
межиріччі Волги й Дніпра, де це напівкочове населення 
мешкало у V – IV тис. до н.е. Етнокультурними ознаками 
індоєвропейців виступали антропоморфні ідоли, фалічні 
менгіри, шнур в оздобленні кераміки, курган, вохра у похо-
вальних ритуалах, клейноди (булави, скіпетри, сокири), а 
пізніше й віз на колесах. "Курганний обряд поховання, 
вохра, шнуровий орнамент насичують культурні утворен-
ня пізнього Трипілля, позначаючи процес індоєвропеїзації 
населення Правобережної України" [25, с. 32]. На початку 
ІІІ тис. до н. е. завершується процес розпаду, нівеляції й 
остаточного зникнення Трипільської культури. Л. Залізняк 
підкреслює, що світ землеробів Центрально-Східної Єв-
ропи переживає кризу й занепад, а світ скотарів консолі-
дується у могутню Ямну культурно-історичну спільність. Ці 
події свідчать про завершення доби енеоліту та перехід 
до раннього бронзового віку, коли активізуються міграції 
індоєвропейців. У цих умовах відбувалась мовна асиміля-
ція доіндоєвропейского населення. Терени України, на 
думку Л. Залізняка, були колискою, де ще за доби ме-
золіту почав формуватися індоєвропейський етнокуль-
турний комплекс і звідки його носії почали освоювати 
неозорі простори Європи й Азії [26, с. 27]. Зародився 
цей грандіозний рух індоєвропейських скотарів у IV 
тис. до н. е. на півдні України, де археологічно фіксу-
ються найдавніші індоєвропейські спільноти (Середній 

Стіг, Новоданилове, Нижня Михайлівка тощо). Їхні без-
посередні пращури (маріупольська єдність, дніпро-
донецький неоліт) виросли з пізньомезолітичних куль-
тур України – (Яніславицька, Донецька, Кукрецька). От-
же, пізній мезоліт України – це генетичне підґрунтя пра-
індоєвропейців [26, с. 28]. 

Відомі вчені В. Іванов і Т. Гамкрелідзе, проаналізу-
вавши спільну індоєвропейську пралексику, реконстру-
ювали "пізньоіндоєвропейську прамову на етапі, що 
передував її розпаду в ІV тис. до н.е. на окремі мовні 
групи" [27; 29, с. 101]. "Економіка праіндоєвропейців на 
час розпаду спільноти мала виразний скотарсько-
землеробський характер з переважанням скотарства 
м'ясо-молочного напряму. Серед домашніх тварин фі-
гурували кінь, бик, корова, вівця, коза, свиня, собака". 
Праіндоєвропейська людність знала різні способи об-
робки продуктів тваринництва (вовни, шкіри, молока). 
В той час домінували культи коня й бика. "Відбувся пе-
рехід від мотичного до ранньої форми орного земле-
робства" з використанням рала чи сохи [29, с. 101]. 
Праіндоєвропейці вирощували пшеницю, ячмінь, льон, 
займалися садівництвом і бджільництвом, "виготовляли 
різноманітний глиняний посуд", "були знайомі з примі-
тивною металургією міді, срібла, золота. Особливу 
роль відігравав колісний транспорт" з використанням 
коней та биків [29, с. 101]. Помітні зрушення у виробни-
чій діяльності та велика роль скотарства зумовили кар-
динальні зміни й у сфері суспільного устрою, для якого 
характерним був перехід від матріархату до патріар-
хату (оскільки виконувати фізично важкі види діяльно-
сті могли переважно чоловіки, основні ролі в сім'ях по-
чинають виконувати батьки, а родинні зв'язки ведуться 
вже по батьківській лінії). В соціумі виокремлюються 
"три прошарки: жерці, військова аристократія та рядові 
общинники – пастухи, землероби, воїни. Мілітарний дух 
відбився у будівництві перших укріплених поселень – 
фортець. Своєрідність духовного світу полягала у сакра-
лізації війни, верховного бога-воїна та пастуха" [29, 
с. 101-102], всі ці особливості символічно відобразились 
у міфології індоєвропейців. Отже, Велике розселення 
індоєвропейських племен переважно відбувалося упро-
довж IV – III тис. до н. е. Інтенсивне розселення "ямного" 
населення репрезентує останню фазу розвитку пізньоін-
доєвропейської спільності – початок її розгалуження на 
окремі мовні групи й діалекти [25, с. 30-31]. Вже після 
епохи Великого розселення індоєвропейських племен 
почала поступово складатися етнічна карта Європи. 

У добу бронзи (ІІІ–ІІ тис. до н. е.) на історичну арену 
виходять індоарії. Північна і Західна Україна були засе-
лені племенами прагермано-балто-слов'янської мовної 
спільності, які полишили після себе археологічні куль-
тури шнурової кераміки. На заключному етапі бронзової 
доби відбувається виділення окремого праслов'янсько-
го етнічного масиву. У межах України він займав полі-
ський і лісостеповий регіони між Дніпром і Карпатами. 
У цей час розподіл праці між землеробськими та ско-
тарськими племенами суттєво поглиблюється. Скотарі 
освоюють степові простори, а землероби поселяються 
переважно уздовж річок у лісостеповій зоні України. 
Для захисту від ворогів це населення будує укріплені 
місця – городища. Утвердження орного землеробства 
помітно підвищує продуктивність праці, зумовлюючи 
поширення майнової нерівності, зароджуються елеме-
нти ранньокласового суспільства. На теренах України 
продовжується розвиток металургії. Найбільш типове 
населення бронзової епохи репрезентували племена 
Ранньоямної, Пізньоямної, Катакомбної та Зрубної ар-
хеологічних культур. Сучасні археологи ототожнюють 
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племена Зрубної культури на останньому етапі їхнього 
розвитку з історичними кіммерійцями [29, с. 148]. 

Терени України в цей час поділялись на три еконо-
міко-географічні зони. Степи населяли іраномовні пле-
мена кіммерійців, скіфів, пізніше – сарматів (тобто  ско-
тарів-кочовиків). У передскіфський час в лісостеповій 
зоні мешкали хліборобські племена Чорноліської куль-
тури, які, на думку багатьох сучасних дослідників, ре-
презентували протослов'янську мовну спільність, а в 
скіфську епоху – племена, названі Геродотом "скіфами-
орачами", яких багато сучасних вчених вважають про-
тослов'янами. Племена неврів і меланхленів, що про-
живали на Поліссі, належали до балтської етнокультур-
ної сім'ї [25, с. 4-5]. 

Праслов'яни формувались як одне з окремих відга-
лужень індоєвропейської спільноти в II тис. до н. е. Во-
ни мешкали на теренах нинішніх держав та регіонів: 
Південної Білорусії, Східної Польщі, Придністров'я, 
Прикарпаття та Північної України. Попри доволі вели-
кий ареал розселення, праслов'яни мали багато спорі-
дненого як у суспільному устрої, так і в побуті, звичаях 
та видах діяльності. Вони сіяли пшеницю двох сортів, 
ячмінь тощо. У них функціонував розвинутий землероб-
ський культ. Велике значення в життєдіяльності пра-
слов'ян мало тваринництво (в першу чергу, розведення 
свиней, коней та рогатої худоби) [3, с. 22 – 23]. Відомо, 
що праслов'янські мовні ознаки існували вже в II тис. до 
н. е. Із середини І тис. до н. е. старослов'янська мова 
виокремилася з індоєвропейської мовної спільності, 
почався її самостійний розвиток (пізніше з неї виокре-
мились різні мови східних, західних та південних сло-
в'ян). На розвиток праслов'янської мови досить сильно 
вплинули іранські мови та готська мова [3, с. 22-23].  

Наприкінці ІІ тис. до н.е. і на початку І тис. до н.е. 
розпочалась нова доба в історії України, яка пов'язана з 
винайденням заліза, що зумовило посилення влади 
керівників племен та активізувало перехід людності 
українських земель до ранньокласового суспільства. 
Залізна доба тривала від початку поширення залізних 
виробів аж до 375 р. (коли гуни розгромили готський 
союз у Північному Причорномор'ї). У степових районах 
України залізна доба, як правило, асоціюється зі скіфа-
ми, хоча окремі вироби із заліза були знайдені ще  
у похованнях Сабатинівської археологічної культури 
(ХІІІ–ХІІ ст. до н.е.). 

Етап греко-римського цивілізаційного впливу та 
утвердження ранньокласового суспільства на українсь-
ких теренах. Відомо, що термін "Античність" означає 
греко-римську стародавність, включаючи також і цивілі-
заційні здобутки Давньої Греції та Давнього Риму. Ран-
ньоантичний період розпочався у VIII ст. до н. е., пізня 
античність ознаменувалася розпадом Західної Римської 
імперії. Відомо, що давні народи, які були сусідами ран-
ніх цивілізацій, неминуче втягуються в орбіту їхнього 
впливу. На теренах України, зокрема, на узбережжях 
Чорного й Азовського морів, більше тисячі років (від 
VІІ ст. до н. е. до розорення гунами) функціонували гре-
цькі колонії (після навали гунів життя продовжувалося в 
Херсонесі та Пантикапеї, котрі увійшли до складу Візан-
тійської імперії). Вони здійснили суттєвий вплив на на-
вколишнє місцеве населення (найвіддаленішою на схід 
колонією був Танаїс у долині Дону). Відомо, що рабовла-
сницькі республіки – поліси – формувалися на засадах 
демократії, але пізніше вони перетворились на олігархії. 
Між греками й місцевим населенням були налагоджені 
культурні та торговельно-господарські зв'язки. Річками 
Південної України грецькі товари (кераміка, зброя, ме-
тал, прикраси, олія, вино) розходилися вглиб суходолу. 

Із Північного Причорномор'я грецькі купці вивозили рабів, 
збіжжя, шкіри, хутра, рибу тощо. 

В період "осьового часу" (термін К. Ясперса), коли 
між 800 і 200 рр. до н.е. стався кардинальний поворот у 
цивілізаційному розвитку Європи (коли почала стрімко 
розвиватись людська самосвідомість, були закладені 
фундаментальні основи філософських та релігійних 
вчень, почало зростати соціальне й майнове розшару-
вання, з'явилась індивідуальна власність на засоби 
виробництва (в тому числі й на землю), влада відокре-
милась від власності, коли відбувались принципові змі-
ни в господарсько-економічній, техніко-технологічній, 
соціокультурній, політико-правовій сферах) на розвиток 
людності українських земель почали суттєво впливати 
античні держави – Стародавня Греція та Рим. 

У І тис. до н. е. розпочинається писемний період іс-
торії України, а безіменні до того давні людності впер-
ше "залишають" у стародавніх текстах свої власні назви 
(кіммерійці, скіфи, будини, алазони, гелони, меланхле-
ни, неври, сармати). Відомо, що кіммерійці були згадані 
в "Одісеї" Гомера та у працях "батька історії" Геродота 
(який присвятив докладному опису Скіфії ІV книгу своєї 
дев'ятитомної "Історії"). Відомості про перші державні 
утворення на теренах України можна знайти у творах 
багатьох античних авторів: Гомера, Гекатея, Гесіода, 
Есхіла, Піндара та інших. Цікава інформація міститься 
також у працях арабських істориків та мандрівників. 
Проте найбільш докладні відомості подає Геродот, який 
особисто відвідав Північне Причорномор'я.  

Історія Північного Причорномор'я свідчить, що ще 
у ІХ–VІІІ ст. до н.е. на цих теренах вже були відомі залізні 
знаряддя праці та зброя, процес освоєння технології 
виготовлення заліза привів до Другого великого розпо-
ділу праці, коли ремесло відокремилося від землеробст-
ва, на півдні Східної Європи це збіглося з відділенням 
скотарства від землеробства. З'явилась кочова форма 
скотарства. В таких умовах відбувалося завершення 
процесу розкладу первісного ладу, розпочався перехід 
до ранньокласового суспільства. Освоєння технологій 
виготовлення заліза на початку І тис. до н. е. зумовило 
величезні трансформації продуктивних сил. Високий 
рівень продуктивності праці поєднувався з експлуатацією 
людини людиною, яка стала надзвичайно вигідною 
(у зв'язку з цим полонених почали масово перетворюва-
ти на рабів, які стали джерелом матеріального багатст-
ва). Чітко окреслилась соціальна диференціація суспіль-
ства. Політична влада воєначальників і племінних вождів 
посилювалась їхньою економічною могутністю. Ремесло 
остаточно відокремилось від землеробства. Племена, 
що займалися скотарством, перейшли до кочового спо-
собу життя (у кочовиків інтенсивніше формувалась май-
нова й соціальна нерівність, для них була характерною 
більш тісна групова консолідація; висока згуртованість 
була зумовлена характером їхнього господарювання; 
висока мобільність, наявність гарних засобів пересуван-
ня надавали їм військової переваги та мотивували до 
завойовницьких походів). Це уможливлювало більш 
ефективне використання ресурсів степу. 

Найперші політичні об'єднання на українських тере-
нах виникають у степах Північного Причорномор'я саме 
в залізну добу. Це були так звані кочові імперії, тобто 
ранньокласові та ранньодержавні об'єднання з доміну-
ючою данницькою формою експлуатації кочовиками 
підкореного землеробського населення. Їх розвиток 
відбувався з використанням різноманітних механізмів 
монополізації системи влади представниками родо-
племінної верхівки, що давало їм величезні можливості 
управління, розподілу й перерозподілу суспільних ре-
сурсів і здобутків. Завдяки виконанню таких функцій 
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вони отримували найбільше воєнної здобичі та левову 
частку данини з підвладного населення. 

Відомо, що племінні спільноти Північного Причор-
номор'я перейшли до формування ранньокласового 
суспільства дещо пізніше, ніж народи Стародавнього 
Сходу (які мали доволі високі досягнення й здобутки як 
у сфері правового розвитку, так і у сфері державного 
будівництва). У сфері суспільних відносин племінних 
спільнот Північного Причорномор'я поєднувались перші 
паростки феодальних відносин (з доволі помітними 
рудиментами родоплемінних взаємин) із примітивними 
формами патріархального рабовласництва. 

Іраномовні кіммерійці, які мешкали в степах від Дону 
до Дунаю, були сусідами праслов'ян у X–VII ст. до н. е. 
Кіммерійці були об'єднані в союзи племен на чолі з ца-
рями-вождями. Військо кіммерійців формувалось із до-
бре озброєних загонів вершників. Кіммерійські племена 
займалися скотарством (головну роль в якому відігра-
вало конярство), у них доволі активно розвивалося ми-
стецтво, яке мало прикладний характер, зокрема, на 
кам'яних виробах вони висікали зображення різнорідної 
військової амуніції, на надмогильних стелах зображу-
вали бойовий пояс із різноманітною зброєю на ньому. 
Прикладне мистецтво кіммерійців відоме також за 
оздобленням кінської упряжі, з використанням геомет-
ричних орнаментів, у яких кола, спіралі та квадрати 
компонувалися у хрестоподібні композиції [29, с. 149]. 
Кіммерійці контактували з чорноліською землеробсь-
кою людністю лісостепового Подніпров'я та межиріччя 
Дністра й Дніпра ІХ–VІІ ст. до н.е. Це осіле миролюбне 
населення займалося землеробством у його розвине-
ній, орній формі, осіле скотарство мало у них допомі-
жний характер. Вони розводили корів, свиней, овець, 
коней. Для захисту від войовничих кіммерійців вони 
оточували свої селища ровами та валами. Чорнолісь-
ка людність запозичила у кіммерійців окремі види 
озброєння та військового обладунку (довгі мечі, кінська 
упряж тощо) [29, с. 149-150]. 

Просування на терени України скіфів у VІІІ ст. до н. е. 
привело до поступової асиміляції кіммерійців та утво-
рення великого, але слабко централізованого напівдер-
жавного утворення Велика Скіфія, пам'ять про яке збе-
регли праукраїнці, зафіксувавши це в тексті "Повісті ми-
нулих літ". Більше ніж на півтисячоліття основна роль на 
півдні Східної Європи переходить до сарматських пле-
мен (роксоланів, язигів, аланів), які на рубежі ІІІ–ІІ ст. до 
н. е. спустошили Скіфію. Західний кордон контрольова-
ної сарматами території у І ст. пройшов по берегах Дніп-
ра, а у ІІ ст. сягнув Вісли. Українські землі з того часу 
входили до так званої "Європейської Сарматії". Навала 
готів (середина ІІІ ст.) і гунів (кінець ІV ст.) нівелювала 
вплив сарматських спільнот у Північному Причорномор'ї. 

На зламі старої та нової ер у межах поліської й лісосте-
пової зон України бере свій початок історія слов'ян. Архео-
логічно з ними співвідносяться Зарубинецька та Черняхів-
ська культури першої половини І тис. н. е., а також Празька 
та Пеньківська – третьої чверті І тис. н. е. Перший період 
слов'янської історії вчені умовно називають венедським, а 
другий – антським. Досить помітний вплив на процеси 
становлення і розвитку слов'янських народів справило 
Велике переселення народів, яке почалось у ІІ–ІІІ ст. і 
завершилося в VІІ ст. Системне вивчення Великого пе-
реселення народів В. Будановою дозволяє визначити 
його як особливий період історичного розвитку, коли 
"взаємодія варварства і цивілізації досягла своєї най-
більш інтенсивної фази. Результатом такої взаємодії, як 
наслідку взаємопроникнення і взаємознищення римсько-
го і варварського світів, стало зародження нового типу 
цивілізації" [5, с. 7]. В. Буданова зазначає, що в етнічний 

простір Великого переселення народів були залучені 
германські, алано-сарматські, тюркські, слов'янські, іта-
лійські, кельтські, іллірійські, угро-фінські та інші етнічні 
групи. Всі вони були залучені в бурхливі культурно-
історичні процеси, які привели до кардинальної зміни 
етнополітичної карти Європи. Велике переселення наро-
дів дослідники ділять на три етапи: 1) германський (який 
охоплює ІІ–ІV ст.), 2) гунський (який прийшовся на ІV–
V ст.), 3) слов'янський (який відноситься до VІ–VІІ ст.). 
Велике переселення народів стало значним поштовхом 
для помітної активізації цивілізаційних та етногене-
тичних процесів на слов'янських теренах. Причому ці 
процеси не суперечили універсальним закономірностям 
цивілізаційного й етноісторичного розвитку інших народів 
Європи. Рівень соціальної організації людності, яка ме-
шкала на теренах України, досить тривалий час відпо-
відав термінам Л. Моргана "військова демократія" та 
"вождівство". "За різних причин процес державотворен-
ня на території України то наростав (за енеоліту – Три-
пільська культура, за епохи бронзи – Сабатинівська), то 
спадав" [4, с. 11]. В епоху Великої Скіфії й антську добу 
на теренах України існували протодержавні утворен-
ня. Але розвитку протодержави антів перешкодила на-
вала гунів. Визначальною етнокультурною тенденцією цієї 
епохи була поступова асиміляція осілими хліборобськими 
племенами слов'ян ірано- і тюркомовних кочовиків (сарма-
тів, гунів, болгарів, аварів та ін.). 

Стрижень давньоукраїнського етнокультурного ком-
плексу формувався на теренах Волині, Прикарпаття, По-
ділля, Київщини, першими носіями цього комплексу етно-
визначальних ознак були літописні праукраїнські племена 
(волиняни, деревляни, поляни, уличі, тиверці, білі хорва-
ти), що залишили пам'ятки Райковецької культури. Пле-
мена склавинів, представлені Празько-Корчацькою куль-
турою, та антів, представлених Пеньківською культурою, 
"інтегруються і в межах українського лісостепу утворюють 
етнокультурний симбіоз, представлений у VІІІ–Х ст. Рай-
ковецькою і Волинцівсько-Роменською культурами" [1; 2, 
с. 310]. Цей симбіоз розглядається сучасними археолога-
ми як основа для постання українського етносу. Саме на 
цій автохтонній основі формувались і поглиблювались 
самобутні етнокультурні, духовно-світоглядні та етнопси-
хологічні особливості українського народу. 

Оскільки антський союз племен сформувався в умо-
вах тісних контактів з іраномовними племенами (що 
були розташовані у Північному Причорномор'ї), то й 
етнонім "анти" має іранське походження і тлумачиться 
як "край", "рубіж", "кінець", "крайній", "окраїнний", "окра-
їнна територія", що у смисловому розумінні означає 
порубіжних жителів. Антські терени і для скіфо-
сарматів, і для слов'ян були "окраїнними", порубіжними, 
але для слов'ян вони були крайніми східними теренами, 
а для іранців – крайніми західними теренами. Таким 
чином, етнонім "анти" уособлює не тільки споконвічну 
межу між землеробським і кочовим світом, але й євро-
пейський цивілізаційний кордон. 

Відомо, що в період правління Юстиніана І (527–
565) виникають перші дипломатичні контакти антів з 
Візантією (що було репрезентовано діяльністю багатьох 
антських ватажків). Візантія домагалась успіхів у цій 
сфері за допомогою переговорів, співробітництва, бага-
тих дарів, найму на службу антських загонів. В 40-х ро-
ках VІ ст. наступає період мирних стосунків між антами 
та Візантією, а близько 545 р. був оформлений антсь-
ко-візантійський союз [22, с. 73]. Прокопій також повід-
омляє про посольство Візантії 545 р. до антів, яке за-
пропонувало віддали антам нижньодунайську фортецю 
Туріс і прилеглі землі за умови, що вони будуть охоро-
няти північні кордони імперії від гунів. Анти прийняли 
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цю пропозицію. Юстиніан на честь укладення договору 
з антами прийняв нове додаткове ім'я "Antikos" – "Ант-
ський" [8, с. 17]. Джерела свідчать, що антсько-
візантійський союз залишався у силі й далі, оскільки й 
після 602 р. в титулатурі імператорів (Фоки (602–610) та 
Іраклія (610–641)) залишався епітет "Антський" [36, 
с. 262] (етнопсихолінгвістичний аналіз цього епітету 
дозволяє стверджувати, що він є семантичним відпові-
дником сучасного слова "український"). А "назва народу 
Antai зустрічається у візантійських джерелах … до 630 
років, після чого зникає, очевидно, внаслідок розпаду 
федерації, яку це слово визначало" [8, с. 16]. Отже, не 
тільки терени України від антської доби, але й праукра-
їнство цього періоду стали невід'ємною частиною Єв-
ропейської цивілізації.  

Таким чином, передісторія Європейської цивілізації 
тривала упродовж кількох десятків тисяч років. В. Козюк 
підкреслює, що ранньопервісне людство верхнього па-
леоліту та мезоліту ще не знало саморозвитку як певно-
го поступу завдяки власним зусиллям, тоді людство не 
перетворювало довкілля, а пристосовувалося до нього. 
Якщо суспільства привласнювальної економіки живуть за 
рахунок природи, то суспільства відтворювального гос-
подарства вступають в активну взаємодію з природою. 
Перехід до свідомого виробництва знарядь праці, різних 
предметів, а також продуктів харчування був якісно но-
вим етапом у цивілізаційній історії людства. Саме тому 
розвиток ранньоземлеробсько-тваринницьких форм гос-
подарювання заклав основи цивілізаційного процесу, а 
цивіліогенез перетворився на цивілотворення (або циві-
лобудування). В. Козюк наголошує, що на рівень пізньо-
первісного передцивілізаційного розвитку вийшли зем-
леробсько-тваринницькі суспільства із зерновим земле-
робством, тваринництвом, садівництвом, городництвом і 
риболовством. У неолітичну добу були закладені основи 
переходу від варварства до цивілізації, від доекономіч-
ного господарювання до економічного, до формування 
базових передумов цивілізаційного життя. Утвердився і 
панував натурально-відтворювальний тип господарства 
з такими основними формами, як землеробство і тва-
ринництво, виникли ранньоцивілізаційні інститути, утво-
рилися генеалогічний рід, плем'я, великі раси (європеої-
дна, монголоїдна, негроїдна), індоєвропейська спільнота 
тощо. Посилилась соціальна й економічна диференціа-
ція населення, сформувалися території родів, племен та 
етносів, система стаціонарних поселень і міських 
центрів ("міська революція" як початок урбанізації) пле-
мінних об'єднань (які стали центрами концентрації і тра-
нсформації суспільного додаткового продукту, поступово 
перетворюючись на протоміста з економічними, полі-
тичними й культурно-релігійними функціями). Отже, су-
купність системних політико-правових, соціальних, гос-
подарсько-економічних, культурно-інформаційних і тери-
торіально-поселенських зрушень стала фундаменталь-
ною основою переходу до цивілізації.  

В. Козюк справедливо стверджує, що в системі зем-
леробсько-тваринницьких суспільств з кінця VII–VI тис. 
до н. е. визначилися три лінії еволюції: 1) землеробсько-
тваринницька, що ґрунтувалася на колективній організа-
ції господарської діяльності з іригаційно-меліоративним 
землеробством і комплексним багатогалузевим госпо-
дарством (східний шлях цивілізаційного розвитку); 
2) землеробсько-тваринницька з парцелярно-сімейною 
системою господарства у межах роду та общини (захід-
ний шлях цивілізаційного розвитку; 3) скотарсько-
кочівницька. Західний шлях цивілізаційного розвитку 
репрезентували енеолітичні культури Європи (Балкано-
Дунайсько-Карпатського регіону та Середньої Наддніп-
рянщини), соціокультурний розвиток яких упродовж VІІ–

ІV тис. до н. е. характеризувався раннім відтворюваль-
ним землеробсько-зерновим і тваринницьким господарс-
твом, рівень якого не поступався суспільствам Месопо-
тамії та Єгипту. Ранні цивілізації західного типу розвит-
ку (до яких належить сучасна Європейська цивілізація) 
продовжили своє становлення у добу пізньої бронзи та 
раннього заліза, коли використання залізних знарядь 
праці дало змогу збільшити продуктивність праці та 
отримати додатковий продукт. Отже, західна модель 
цивілізаційного розвитку (до якої належить і Україна) 
реалізувалася на теренах Європи в умовах неполивного 
землеробства й утвердження окремого домогосподарст-
ва як самостійної соціально-економічної одиниці (В. Ко-
зюк), забезпечивши вихід на повноцінний цивілізаційний 
рівень в епоху раннього заліза. 

Таким чином, ми розглядаємо Україну як "цивіліза-
ційне порубіжжя" (borderland) Європи (як простір, кори-
дор, медіатор міжцивілізаційної взаємодії, як порубіж-
ний пояс, міст між Сходом і Заходом, як форпост євро-
пейської цивілізації та "вікно в Європу" для народів 
Сходу тощо). Україна не "перекриває" жодний цивіліза-
ційний розлом, а перебуває на східному кордоні євро-
пейської цивілізації; належність України до європейсь-
кої цивілізації та її "прикордонне", порубіжне розташу-
вання (щодо Азії) зафіксовано навіть у самоназві украї-
нців, яка походить від більш давнього етноніму "анти". 
Сучасні теоретико-емпіричні дослідження (філософські, 
історичні, політологічні, культурологічні, соціологічні, 
психологічні, антропологічні та ін.) доводять безсумнів-
ну культурну та цивілізаційну спорідненість українців з 
іншими європейськими народами [10; 40]. Україна зав-
жди належала до Європейської цивілізації, а спроби 
відірвати її від цього "материнського лона" ніколи не 
були вдалими.  
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ЄВРОПЕЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА МІСЦЕ У НІЙ УКРАЇНИ 

 
У статті систематизовано основні підходи до визначення цивілізації, здійснено критику організмістського та редукці-

оністського підходів до її визначення. Автор розробляє системний підхід до вивчення цивілізацій, уперше виділяє виміри та 
5 критеріїв її визначення. Відповідно до цього виявлено місце України у європейській цивілізації. 

Ключові слова: організм, цивілізація, європейська цивілізація, системний підхід, метанаративні тексти. 
 
Зі здобуттям Україною незалежності набув нового 

контексту процес цивілізаційного самовизначення украї-
нства: після краху офіційно запровадженої ідентифікації 
України як складника штучно створеної на підставі де-
яких ідеологічних та політичних ознак "радянської цивілі-
зації" постало питання – з якою, власне, цивілізацією 
тепер її ідентифікувати – з Європейською, Християнсько-
Православною чи Євразійською (якщо, звісно, не згаду-
вати такі в основному не визнані серед науковців понят-
тя, як "слов'янська" та "унікальна українська" цивілізації). 
При цьому, попри те, що у виборі такої ідентифікації пев-
ну роль відіграють політичні та економічні чинники, які 
сполучають нашу країну із сусідніми цивілізаціями, все ж 

більшу роль відіграє чинник духовно-культурний. Але 
навіть при теоретичному дослідженні такої ідентифікації 
очевидною є певна методологічна проблема, яка не в 
останню чергу виникає завдяки розпливчатості поняття 
"цивілізація" і, також, різноманітним політичним спекуля-
ціям, які виводять наукову проблему цивілізаційної іден-
тифікації у площину ідеологічної боротьби. 

Зосередимося на самому понятті "цивілізація", оскі-
льки його тлумачення, власне, і визначає підґрунтя ро-
зуміння цивілізаційної ідентичності та цивілізаційного 
підходу як таких, а також на критеріях виділення цивілі-
зації. Ця проблема і досі не дістала теоретико-
методологічної визначеності ні в українській, ні, зокре-
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