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ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  
ФОРМУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ 

Генезис Київської землі, більш ранній у порівнянні з іншими давньору-
ськими землями-князівствами, формування її території значною мірою 
обумовлювалися сприятливими умовами історичного розвитку і особ-
ливостями природно-географічних факторів Середнього Подніпров'я. 
Наголошуючи на необхідності врахування останніх, В. І. Ленін зазначав, 
що: „...гори, ріки і моря були неймовірно більшими перепонами, ніж те-
пер, і держава утворювалась в межах географічних границь, далеко 
вужчих”1. 

Процес зародження і становлення територіальної основи Київської 
землі проходив головним чином на території Дніпровського Правобе-
режжя і обмежувався невеликою ділянкою Лівобережжя Дніпра. Важли-
во відзначити, що риси певної історико-культурної єдності області 
Дніпровського Правобережжя зароджуються ще в епоху пізньої бронзи 
(друга половина II тис. до н. е.)2. За археологічними даними, тут просте-
жується високий рівень матеріальних пам'яток, що свідчать про значне 
скупчення населення упродовж І тис. до н. е. – І тис. н. е.3 

Багатство фауни і флори Київського Полісся здавна визначало роз-
виток тут полювання, бортництва та інших господарських галузей і про-
мислів. Лісостеп. Дніпровського Правобережжя вигідно вирізнявся 
з-поміж інших районів Середнього Подніпров'я родючістю чорнозему, 
наявністю значних за розмірами, пристосованих до землеробства грун-
тів4. Одночасно з традиційним розвитком сільського господарства, 
собливо головної його галузі – землеробства, широкого розповсюд-
женння тут здавна набуло скотарство. Успішному розвитку останнього 
сприяла наявність у лісостеповому Правобережжі численних лугових 
степів. Доступність природних запасів металургійної сировини, повсюд-
но розповсюдженої в зоні Лісостепу, сприяла ранньому перетворенню 
Дніпровського Правобережжя в один із головних у Східній Європі цен-
трів її оброблення і виробництва металевих виробів. Підтвердженням 
сказаного може служити картографований Б. О. Рибаковим у Середньо-
му Подніпров'ї ареал розповсюдження ювелірно-ливарних виробів УІ-
УIII ст. Він охоплює переважно правий берег Дніпра, концентруючись за 
густотою знахідок в Пороссі5. Розвиток металургії, в свою чергу, відпо-
відав потребам землеробства, сприяв підвищенню його продуктив-
юсті. Археологічні матеріали свідчать про поширення у Середньому 
Подніпров'ї у цей час залізних землеробських знарядь праці, їх різно-
маніття6. УУІІІ – ІХст. відбувається переоснащення землеробського 
виробництва більш досконалими знаряддями, пожвавлюється процес 
розподілу праці, збільшується асортимент злаків, що висіювалися, 
розвивається парова двохпільна система землеробства, зростає кіль-
кість постійних поселень. 

Високий рівень ремесла і землеробства в економіці населення Се-
реднього Подніпров'я сприяв ранньому зародженню ранньокласових 
відносин, що об'єктивно викликало „необхідність в особливій військовій 
організації примусу і в політичному об'єднанні побудованому вже не на 
племінній основі”7.  Закономірним результатом і проявом зазначених 
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процесів було виникнення наприкінці У – початку УІ ст. Києва8, його 
переростання, у майбутньому, з протоміського поселення – осереддя 
землеробської округи – в соціально-економічний і політичний центр 
надплемінного об'єднання середньодніпровських слов'ян. Все це вза-
ємообумовлювало генезис давньоруської державності, а із зміцненням 
останньої – і власне Київської землі. Виникненню Києва сприяли, як 
доводить П. П. Толочко, віддаленість Дніпровського Правобережжя від 
Степу, де одна за одною прокочувалися хвилі так званого Великого 
переселення народів; наявність тут виняткових мікрогеографічних і то-
пографічних умов, стикове в етнічному і природно-географічному від-
ношенні місцезнаходження території, на якій зростав Київ9.3 утворен-
ням і розвитком Давньоруської держави процес містоутворення в обла-
сті Дніпровського Правобережжя проходив особливо активно. За під-
рахунками вчених, на Київщині зосереджувалась найбільша, в порів-
нянні і іншими давньоруськими землями, кількість міст10. Досить ска-
зати, що з 414 зазначених всілякими категоріями джерел міст Давньої 
Русі 79 розміщувалось у територіальних межах Київської землі11. Ви-
никнення і розвиток значної кількості міст у Київській землі було обу-
мовлено високим рівнем розвитку тут продуктивних сил і виробничих 
відносин. Зростанню міських центрів у Київській землі сприяли, одно-
часно з факторами, що визначали рівень соціально-економічного і тем-
пи суспільно-політичного розвитку даного регіону, також Наявність роз-
галуженої системи водних комунікацій, гористий характер рельєфу 
Дніпровського Правобережжя, доступність тут необхідних для зведення 
міст будівельних матеріалів і природних ресурсів, необхідних для 
успішного розвитку ремесла і торгівлі. 

Важливим фактором, що сприяв формуванню Київської землі, її ран-
ньому соціально-економічному піднесенню, була торгівля. Область 
Дніпровського Правобережжя, що тяжіє до верхньої частини Дніпровсь-
кого басейну, де його річна сітка найбільш густа і повноводна, була ра-
но втягнута в орбіту міжнародних торговельних зв'язків і перетворилась 
у вузол головних торгових шляхів Східної Європи. Верхньо-дніпровська 
водна система з розгалуженим мереживом водно-волокових шляхів 
була центральною сполучною ланкою, що єднала Балтику з Чорним 
морем: „ ...бе путь из Варяг в Греки, и из Грек по Днепру и верх Днепра 
волок до Ловати, и по Ловати внити в Илмерь озеро великое, из него же 
озера потечеть Волхов и втечет в озеро великое Нево, и того озера 
внидеть устье в море Варяжское”12. 

Серед областей, що розміщувалися на південному відрізку цього 
шляху, Дніпровське лісостепове Правобережжя було одним із найго-
ловніших торгово-економічних районів. Так, картографування ареалу 
розповсюдження римських та візантійських монет у Східній Європі 
свідчить про те, що найбільша густота їх знахідок у Середньому Подніп-
ров'ї зосереджена на правобережжі Дніпра13. Подібне співвідношення 
зберігається і в другій половині І тисячоліття. Дослідники відзначають, 
що найбільша кількість імпортних виробів, зосереджених на цей час у 
Середньому Подніпров'ї, розміщується в області, де згодом складалась 
територія Київської землі14. 

З виникненням Києва, що розміщувався на перехресті торговельних 
шляхів, роль і значення Дніпровського Правобережжя у міжнародній 
торгівлі ще більше зростає. Про це може свідчити той факт, що Київ був 
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одним із перших у Середньому Подніпров'ї центрів, що вступив (а саме 
в другій половині УІІІ ст.) у торговельні зв'язки з мусульманським Схо-
дом15. У міжнародній транзитній торгівлі Київщина вдало поєднувала її 
південний і східний напрямок. Головною міжнародною трасою, що 
визначала східний напрямок торговельних зв'язків Південної Русі УІІІ- 
X ст., був Деснянський шлях. У верхів'ях Десни і Сейму він розгалужу-
вався на два напрями. Один з них, так званий хазарський шлях, течією 
Сіверського Дінця зв'язувався з басейном Дону і Приазов'ям. Інший 
(булгарський шлях) течіями Десни і Сейму досягав верхів'я Оки, де зв'я-
зувався з Волзьким шляхом, який вів до Булгара* на Камі: „Из Руси мо-
жеть итти на Волзе в Болгары в Хвалисы и на восток дойти”16. Резуль-
тати спеціальних досліджень дають змогу розглядати перший варіант 
Деснянського шляху як головну магістраль східної торгівлі Південної 
Русі17. У порівнянні з Дніпровським (південним) міжнародним транзит-
ним шляхом цей напрямок грав значно меншу роль у соціально-еконо-
мічному житті й розвитку Дніпровського Правобережжя. Так, переважна 
більшість скарбів і окремих знахідок куфічних дирхемів зконцентрована 
переважно на території Чернігівського Подвоєння15: Ця обставина 
пояснюється зручностями географічного розміщення цієї області, що 
знаходилась у центрі названого шляху, та її економічним, розвитком. 

У Х–ХІст. значний вплив на соціально-економічний розвиток Дніпро-
вського Правобережжя справляло функціонування міжнародної магіст-
ралі, що пов'язувала Київщину системою правобережних притоків 
Дніпра, річок Прип'яті і Західного Бугу з країнами Західної Європи. В 
XІ ст. з розвитком продуктивних сил зростає обсяг економічних зв'язків 
Давньоруської держави з зарубіжними країнами19. У зв'язку з чим пер-
шочергове значення набуває міжнародний сухопутний шлях, що пов'язу-
вав Західну Європу з країнами Сходу. У системі цієї комунікації важли-
ве місце посідав його відрізок, що вів з Регенсбурга через Прагу, Бре-
слайль, Краків. Володимир, Луцьк до Києва. Про функціональну нтен-
сивність відрізку цього шляху (Регенсбург – Київ), а також про його 
значення в соціально-економічному житті Київщини свідчить зафіксова-
ний тут високий рівень концентрації західноєвропейських імпортних 
виробів, зосереджених переважно в районі Києва та Поросся20. 

Міжнародні торговельні шляхи, що перехрещувались у Середньому 
Подніпров'ї, одночасно служили і головними магістралями внутрішньої 
торгівлі. Основні притоки Дніпра, що зосереджуються переважно в його 
верхів'ях, спочатку сприяли розвитку міжобласних і міжплемінних 
зв'язків. З утворенням Давньоруської держави ці водні артерії викорис-
товувались апаратом князівської влади для підкорення київському 
центру родоплемінних територій. Так, уздовж течії Ірпеня, по Ужу і Те-
тереву київські дружинники досягали області розселення древлянського 
племінного союзу, по Дніпру і Прип'яті – дреговичського, по Десні і 
Сейму – сіверянського, далі по Сожу – території розселення радимичів 
та. інших більш віддалених від Києва союзів племен та племінних кня-
зівств. 

Таким чином, розміщена при злитті різних природно-географічних 
* Разом з цим функціонував і інший, гужовий шлях, що зв'язував Булгар з 

Києвом. Детальніше про цю частину трансєвропейської торгової магістралі див.: 
Рыбаков Б. А. Путь из Булгара в Киев // Древности Восточной Европы. – МИА, 
1969. – № 169. – С. 189–196. 
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та етнічних масивів, в центрі перехрещення найважливіших торговель-
них шляхів область Дніпровського Правобережжя володіла виключно 
сприятливими умовами для концентрації тут осілого землеробського 
населення, розвитку сільського господарства, ремесла, торгівлі і 
містоутворення. Все це було важливими передумовами виникнення тут 
першопочатків давньоруської державності, а з її зміцненням – формуван-
ня і розвитку території Київської землі як певного соціально-економічно-
го, політичного і культурного комплексу. 
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