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ЕТНООБ’ЄДНАВЧІ ТА ЕТНОРОЗ’ЄДНАВЧІ  
ПРОЦЕСИ В ЕТНОГЕНЕЗІ СЛОВ’ЯН  

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ I ТИС. ДО Н.Е. –  

СЕРЕДИНІ I ТИС. Н.Е. 
 
У статті розглядаються різні типи етнооб’єднавчих та етнороз’єднавчих 

процесів, в ході яких відбувався етногенез давніх і середньовічних слов’янських племен на 
українських землях у латенський, римський та ранньосередньовічний історичні періоди. 
Висвітлюються причини виникнення цих етнічних процесів, їх наслідки та роль в етнічній 
історії України.   

 
Етногенез українського народу тривав упродовж століть і тисячоліть в складних 

умовах етногенетичних, етнодемографічних, етнокультурних, етномовних, 
етносоціальних та інших процесів, що мали етнооб’єднавчий та етнороз’єднавчий 
характер. Всі етапи етногенетичних процесів, що охоплюють величезний часовий простір, 
мали свої особливості, на що вказують численні історичні, археологічні, антропологічні, 
етнографічні наукові дані. Слід згадати також про роль природно-екологічних умов в 
етногенезі українського народу, оскільки їх погіршення в різних частинах євразійського 
континенту викликало несприятливі умови для проживання та ведення господарства 
місцевого населення і це був один із факторів, який спричиняв міграції іноетнічних 
етнокультурних спільнот на українські землі, а також переселення племен всередині 
українських територій.  

Етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси відбувалися впродовж всієї історії 
етногенезу українців. З цього приводу слід навести думку П. Кононенка, який зазначає: 
«різні етапи генезису українського етносу – це етапи не тільки з’єднання в національну 
цілісність, а й диференційні процеси: і в самому етносі (в плані формування духовно-
інтелектуальних, соціо-психічних типів, груп та особистостей), і між етносами в процесі 
їхньої взаємодії. При цьому і єднальний, і диференціюючий процеси дуже складні, 
оскільки зачіпають сфери і біофізичні (природний генотип людини), й духовні, адже в 
ході схрещення людей і рас відбувається багатоаспектна взаємодія на рівні як фізичних, 
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так і соціальних та культурно-релігійних структур, точиться боротьба формованих 
тисячоліттями якостей і рис, наслідком якої стає перемога одних первнів й асиміляція 
інших, або гармонізація частин, або повне відчуження їх»1.  

Треба зазначити, що період формування та час виникнення різних етносів 
неоднаковий. Наприклад, якщо взяти три східнослов’янські народи – український, 
білоруський та російський, то, згідно з науковими даними, найпізніше сформувався 
останній із них – російський. Це свідчить про те, що вони виникли в різні періоди, а також 
заперечує концепцію давньоруської народності, яка виникла в радянські часи. За словами 
П. Кононенка, «наукове розв’язання проблеми українського етногенезу сприятиме 
науковому розв’язанню не тільки проблем національних і державно-політичних. Зокрема: 
дасть чітку відповідь на питання, чи є українці історичним, державотворчим, 
самодостатнім, духовним народом: нацією, яка має право й історично підтвердила свою 
волю до суверенного розвитку»2. 

Існує ще багато нерозкритих питань в етнічній історії України. Зокрема, залишається 
невідомим етнічне походження поморсько-підкльошевої культури, що була однією з 
підоснов зарубинецької культури. Не до кінця ще висвітлена історія  іноетнічних племен, 
які проживали в ті часи на території України і могли вступати в етногенетичні контакти з 
праслов’янськими (латенський, римський періоди) та слов’янськими 
(ранньосередньовічний період) племенами і внаслідок цього вплинути на їхній етногенез. 
Це стосується, наприклад, кельтських племен, що залишили латенську культуру і були у 
складі пшеворської поліетнічної культури, а також германських племен, які, крім готів, 
представляли вельбарську культуру тощо.  

Зародження українського етносу багато дослідників відносить до раннього 
Середньовіччя – середини V ст., оскільки, починаючи з цього історичного періоду і 
впродовж наступних століть відбувався його постійний і неперервний розвиток, 
зафіксована також постійна територія його проживання. Починаючи з середини V ст. на 
території України виникають археологічні культури, зокрема, празько-корчацька, 
пеньківська та колочинська, носіями яких були слов’янські племена. 

Слід зазначити, що археологічні культури, у складі яких були слов’яни 
(праслов’яни), існували й в попередні історичні часи, зокрема, в латенський і римський 
періоди (що стосується ранньолатенської доби, то в етнічній історії праслов’ян тих часів 
існують ще різні невирішені питання). На рубежі і в I ст. н.е. давні слов’яни вже 
зафіксовані у повідомленнях римських авторів – Плінія Старшого, Птоломея, Таціта, 
Агриппи. Як відомо, в цих писемних джерелах давні слов’яни називаються венедами3. 
Але, на відміну від раннього Середньовіччя, в латенсько-римську добу серед слов’янських 
племен не було єдності і вони були розпорошені у складі різних етнокультурних спільнот.   

Праслов’яни були носіями першої праслов’янської зарубинецької культури, що 
виникла в пізньолатенську добу на межі III – II ст. до н.е., хоча крім них до її складу 
входили племена й іншого етнічного походження. Ця археологічна культура була 
поширена на Прип’ятському Поліссі, Подніпров’ї (від р. Тясмин на півдні до гирла 
р. Березина на півночі), на Середньому Посейм’ї, а також на території Білорусі. 
Зарубинецька культура мала декілька локальних варіантів, що зумовлено її різноетнічним 
складом.   

Як уже зазначалося, початковий етап зародження українського етносу 
розпочинається з V ст., але його витоки знаходяться в більш древніх історичних шарах, 
про що свідчать численні історичні, археологічні, антропологічні та лінгвістичні дані. 
Тому важливо дослідити різноманітні етнічні процеси, в умовах яких проходив етногенез 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. – К.: Либідь, 1996. – С. 87. 
2 Там само. – С. 86  
3 Свод древнейших письменных известий о славянах. – М., 1991. – Т. 1. – С. 24-25, 39. 51-55. 
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давніх та ранньосередньовічних слов’ян і які визначали їх етнічні та етнокультурні 
особливості. 

Як відомо, українці виникли на основі слов’янських племен, етногенез яких тривав 
упродовж століть і тисячоліть. А. Пономарьов вважає, що етногенез слов’ян відбувався на 
декількох історичних етапах і декількох культурних основах. 1. Один з цих етапів, за його 
словами, лужицько-скіфський, тривав від XI до III ст. до н.е. й охоплював чотири 
археологічні  культури: лужицьку, білогрудівську, чорноліську та скіфську; 2. Другий 
етап, який тривав від II ст. до н.е. до II ст. н.е., припадає на період існування 
зарубинецької і пшеворської культур, у цей час, на думку А. Пономарьова, відбулося 
виокремлення із слов’янської гілки венедів східних слов’ян. 3. Третій етап –  III – IV ст. 
н.е., пов’язаний із пшеворською та черняхівською культурами. 4. Четвертий етап припадає 
на V – VII ст. н.е. і  був основним в історії формування українського етносу, оскільки в 
цей історичний період з’являються археологічні культури, створені на слов’янській 
основі. Це – київська (А. Пономарьов), празько-корчацька, пеньківська і колочинська 
археологічні культури1.  

Загалом, на думку багатьох дослідників, давні корені слов’ян ще глибші, вони йдуть 
від тшинецької і  комарівської археологічних культур, що виникли на основі північної 
гілки індоєвропейських племен – культур шнурової кераміки, і вважаються початковим 
етапом праслов’ян. Б. Рибаков початок слов’янської історії відносить до XV ст. до н.е. – 
доби пізньої і фінальної бронзи. На його думку, першим етапом слов’янського етногенезу 
є тшинецька і комарівська культури, що існували в XV – ХII ст. до н.е., і які він пов’язує із 
слов’янами2. Проте бронзова епоха і початковий період ранньої епохи заліза в історії 
етногенезу слов’ян ще недостатньо досліджені.  

В. Баран і Я. Баран історію слов’ян поділяють на три хронологічні етапи. 1. До 
першого етапу відноситься праслов’янсько-венедський, який припадає на I – IV ст. і 
відповідає римському періоду в історії Європи. 2. На другому етапі, який охоплює V – 
VII ст. н.е., закріплюється поділ слов’ян (венедів) на венедів, склавинів та антів. 3. До 
третього етапу відноситься VIII – X ст. і він характерний тим, що в цей період 
утверджується самоназва слов’ян в історичній літературі3. Як відомо, у VIII – X ст. 
українську територію населяли східнослов’янські племена південної групи – поляни, 
древляни, волиняни, сіверяни, уличі, тиверці і білі хорвати – прямі пращури українського 
народу.  

Багато важливих свідчень про ті часи могли б надати палеоантропологічні дані, але 
слов’яни аж до прийняття християнства застосовували обряд трупоспалення. В латенсько-
римську добу своїх небіжчиків спалювали й іноетнічні племена в північних, центральних 
та західних регіонах України. Це викликає труднощі в дослідженні етногенетичних 
контактів праслов’янських та слов’янських племен тих часів. Оскільки слов’яни впродовж 
багатьох історичних часів проживали в іноетнічному оточенні, то матеріали 
палеоантропологічних досліджень дали б можливість більш широко розкрити їх 
етногенетичні контакти з племенами різного етнічного походження. 

Процеси етнотворення тривають впродовж століть й тисячоліть і потужним 
історичним явищем, яке викликало етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси в 
латенсько-римську добу і Ранньому Середньовіччі на території України, були зовнішні 
міграції, що мали різні напрямки.  

Л. Залізняк, вказуючи на роль зовнішніх міграцій в етнічній історії України, у 
зв’язку з цим зазначає, що на території України, починаючи із первісних часів, склались 

                                           
1 Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1996. – С. 2. 
2 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981.    
3 Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу – К.: Інститут мистецтвознавства, 
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