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Олександр Головко

Методологічні засади вивчення
проблеми становлення та розвитку

середньовічної державності

Проблеми розвитку держави та державності слов’ян Східної Європи 
в добу виникнення та функціонування держави Русь з центром у Києві, 
а потім в часи існування удільних князівств, тривалий час не були у 
достатній мірі пріоритетною темою для досліджень вчених. Зараз 
спостерігається певне підвищення інтересу науковців до спеціального 
монографічного вивчення складних процесів становлення та 
функціонування вказаних державних організмів1. 

Для подальших наукових досліджень по цій тематиці важливим 
має стати не тільки відмова від розгляду проблеми державного пос-
тупу середньовічних спільностей в контексті його жорсткої залеж-
ності від прогресу феодальних відносин, а і вироблення якісно нових 
методологічних підходів до аналізу процесу виникнення та функ-
ціонування держави та державних інституцій. Ці підходи, на нашу 
думку, мають бути в нагоді науковцям, які готують праці з історії дер-
жавнополітичного розвитку України в різні історичні періоди. 

Однозначно, що в основу методології цих досліджень мають бути 
покладені загальнотеоретичні висновки політологів, соціологів та 
істориків з питання походження та розвитку державності. Ці теоретичні 
наробітки необхідно враховувати, виходячи з конкретно історичних 
обставин розвитку суспільства та зважуючи на те, що держава та її 
інституції (державність у вузькому розумінні цього поняття) є істо-
ричними категоріями. Будь-які спроби з позицій сьогодення роз-
глядати явища минулого не можуть сприяти отриманню коректних 
наукових висновків. Однак, вірогідно, не можна провадити історико-
політологічний аналіз, лише враховуючи ідеологічні уявлення дав-
нього чи середньовічного суспільства2.

Згідно марксистської теорії, яка тривалий час була єдино можли-
вою ідеологією для багатьох вчених, що вивчали історію Східної Єв-
ропи, держава розумілася як основний інститут політичної системи 
класового суспільства, механізм охорони інтересів його економічної 
та соціальної верхівки. Заради справедливості необхідно відзначити, 
що таке визначення досить часто не могло задовольнити багатьох 
серйозних дослідників-марксистів, які займалися конкретними нау-
ковими пошуками, оскільки зазначене бачення ролі держави у житті 
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суспільства у повній мірі не характеризувало значення державного 
організму в суспільно-політичних процесах. Не відкидаючи повністю 
ролі класових факторів у державному розвитку, необхідно звернути 
увагу на важливу організаторську роль держави в інтегруванні сус-
пільства, в якому, дійсно, мають місце і соціальні відмінності, і боротьба 
класів, що викликана цими відмінностями.

Набагато більше можливостей для глибокого розуміння явища 
держави надає цивілізаційний підхід, який зорієнтований на сприй-
няття історичних процесів як багатомірного поліцентричного поступу 
в рамках єдиної цивілізації. Такі уявлення почали активно поши-
рюватися в науці наприкінці ХХ ст. Прихильники такого підходу 
розглядають історію людства як послідовний та синхронний розвиток 
культурних систем – цивілізацій. Термін «цивілізація» означає в кон-
тексті історичних досліджень спорідненість розвитку суспільства, 
що проявляється у спільності рис матеріальної та духовної культури. 
Цивілізації не тільки з’являються і зникають, а й взаємовпливають та 
взаємодіють одна з іншою3. 

Держава перш за все діє у сфері загальних інтересів розвитку 
та існування соціальної цілісності. Якщо вона виходить за межі цієї 
сфери, не представляє інтереси соціальної цілісності, то перестає бути 
і державою, оскільки не виконує своєї функції регулювання соціальних 
відносин. Вважати державу лише інститутом панування одного класу 
над іншим – це, по суті, спотворювати її природу, ігнорувати реально 
існуючий тісний зв’язок держави з інтересами соціальної цілісності. 

Держави різних епох та народів істотно відрізняються одна від 
іншої. Тому не є зайвим ще раз нагадати, що держава – це історична 
категорія, а тому до стародавніх та середньовічних держав, їх роз-
витку, ідеології, яка з ними пов’язувалася, не можна підходити з 
сучасними мірками. Проте є загальні ознаки, переважна більшість 
яких характеризує державу в будь-яку епоху. Саме політологічне виз-
начення цих ознак є вкрай важливим для подальших конкретних 
історичних узагальнень.

Однією з найважливіших ознак держави є територія, на яку поши-
рюється вплив державного механізму. Сама держава будується не за 
кровнородинними (кровними) чи релігійними ознаками, а на основі 
територіальної і, часто, етнічної спільності людей. В сучасних умовах 
ця територія чітко окреслюється кордонами, проте в середньовіччя 
межі розділу між державами мали часто досить умовний характер, тому 
науковці головну увагу перш за все приділяють з’ясуванню наявних 
політичних центрів тих чи інших спільностей та сфери розповсюдження 
їх впливу4. Тема про вивчення сфер, де пересікаються впливи різних 
держав, політичних сил, є для медієвістики дуже важливою. І тут по-
стає питання не тільки про кордони, а і про прикордонні області, кон-
такті чи буферні зони. Перші досить часто мали умовний характер, 
а прикордонні зони представляли з себе ареали, які відокремлювали 
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держави (етнополітичні спільності) і формувалися завдяки природним 
перепонам: річкам, болотам, озерам, пущам тощо5. В конкретному жит-
ті України особливий інтерес представляють прикордонні зони, які 
лежали між землеробською та кочівницькою цивілізаціями6. Населення 
цих зон існувало за своїм, властивим лише їм, укладом життя, мало 
особливий культурно-господарський тип розвитку7.

Якщо на сучасному етапі еволюції держав їх ознакою є герб, пра-
пор, гімн, то в середньовіччі головними були інсігнії монаршої (кня-
зівської) влади (князівські печатки, знаки, амулети тощо). Оскільки 
в силу тодішнього світогляду держава часто сприймалася через пер-

сону володаря, то, зрозуміло, наскільки вагоме значення для ідейно-
політичного життя, дипломатичних взаємин мали саме ці символи 
монаршої влади. До цього необхідно додати, що дуже важливою як у 
внутрішньополітичному житті, так і в міжнародних взаєминах була 
титулатура володарів – носіїв державної влади8.

На етапі становлення середньовічного суспільства відбувається 
зміна суспільної влади публічною. З цього часу влада стає прерогативою 
і виразницею волі верхівки суспільства. Вона поступово формує 
прошарок державних професіоналів-виконавців. Саме ця верства і 
здійснює фактичну узурпацію влади, сприяє формуванню ранньо-
державницьких інституцій. Наявність публічної влади є ознакою 
держави, яка відрізняє її від родоплемінного суспільства, організація 
і управління якого будуються на принципах самоуправління усієї 
спільності людей9.

В будь-якому розвинутому суспільстві є багато влад: сімейна, ви-
робнича, церковна, влада громадських корпорацій та організацій. 
Але вищою владою, рішення якої є обов’язковими для всіх членів 
суспільства, є влада державна. Тільки державі належить право на 
видання законів і норм, які обов’язкові для всього населення. Закони 
є провідною ознакою існування держави і влади, вони регулюють 
систему життєдіяльності держави і суспільства. Завдяки існуванню 
законів держава перестає бути проявом сваволі і стає всезагальною 
нормою. В ранньосередньовічний час відбувається важлива еволюція 
від звичаєвого, побудованого на традиціях первісного суспільства, 
законодавства до письмового10.

Верховенство влади, її суверенітет створюють підстави для існу-
вання монополії держави на легальне застосування сили, фізичного 
примусу. Діапазон державного примусу дуже широкий – від обме-
ження свободи до фізичного знищення людей. Можливість позбавити 
членів суспільства вищих цінностей, якими є життя і свобода, визначає 
особливу важливість і дієвість державної влади. Для виконання 
примусу існують спеціальні державні інституції (тюрми, армія, суд 
тощо).

Відокремлення правлячої верхівки, яка стає стрижнем і носієм 
публічної влади, суверенітету, створення законів та формування 
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органів примусу вимагало значних ресурсів. З виникненням держави 
державний апарат отримав (а частіше добився) права стягувати по-
датки і збори з населення. Податки йдуть не тільки на забезпечення 
потреб правлячої верхівки, а і на матеріальне забезпечення державної 
політики: оборонної, економічної, соціальної. 

З моменту народження кожна людина стає членом не тільки 
суспільства, а і держави, де вона живе. Ця причетність до держави 
носить форму громадянства, яке, на відміну від членства в якихось 
суспільних організаціях, є обов’язковим для населення. Позбавлення 
громадянства, перетворення індивідуума на ізгоя призводить до 
виникнення у людини серйозних труднощів11. Однозначно, що в 
добу середньовіччя громадянство носило своєрідну форму, чим воно 
відрізнялося від доби античності чи новітніх часів. Але держава не є 
абстрактною категорією. Вона є організацією і системою управління 
великої кількості людей, які в силу цього де-факто є громадянами цієї 
держави. 

Важливою ознакою держави є її претензії на представництво сус-
пільства як цілого і захист загальних інтересів і спільного блага. Прак-
тично жодна організація не здатна претендувати на представництво 
і захист громадян і не володіє для цього необхідними засобами12. 
В середньовіччя, правда, були випадки, коли організації ставали 
державами. Такими державами, наприклад, були духовно-рицарські 
ордени в Прибалтиці в ХІІІ–ХVI ст.13. 

 Таким чином, держава – це багатоаспектний інститут, який висту-
пає, з одного боку, як особливий апарат управління суспільством, а з 
іншого – як асоціація всіх членів суспільства, розташованого на певній 
території. Політолог С.Г. Рябов вважає, що «держава – це виділений 
із суспільства, сформований панівними верствами апарат управління 
громадськими справами, наділений монополією влади, незаперечними 
повноваженнями підпорядковувати волю громадян певної території, 
встановлювати закони й домагатися їх виконання, збирати податки, 
застосовувати силу для забезпечення цілісного та впорядкованого 
існування спільноти»14.

В аналізі проблеми «держава і спільність людей», яку ми розгля-
даємо, важливим є вивчення системи співзалежності між цими кате-
горіями. В цьому плані необхідним є введення в науковий оборот 
понять «об’єкт державного розвитку» та «суб’єкт державного розвитку» 
в проблемі саме впливу фактору існування держави на ті чи інші 
спільноти людей. Зрозуміло, що доводить історичний досвід, далеко 
не всі людські спільноти є суб’єктами державного розвитку, під яким 
слід розуміти активно цілеспрямовані процеси в рамках цих спільнот 
по створенню власної держави, державних інститутів. Тут у системі 
«держава і спільність людей» остання займає активну позицію, оскіль-
ки сама творить для власної самореалізації державу. Значно ширшим 
є поняття «об’єкт державного розвитку», де також існує співзалежність 
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між категоріями «держава» і «спільність людей», але там остання 
виконує пасивну функцію, оскільки державні інститути, що регу-
люють її державнополітичне життя, є привнесеними ззовні, від якоїсь 
іншої спільності людей, яка має власну державу і поширює її впливи 
на сусідів. Якщо говорити іншими словами, суб’єктність держав-
ного розвитку – це наявність повного (або достатнього) комплексу 
ознак, інститутів, механізмів, які уособлюють державу, роблять її пов-
ноцінною. Водночас відсутність власного державного життя у того чи 
іншого етнополітичного формування (суб’єктності державного роз-
витку) не означає, що це етнополітичне формування взагалі перебуває 
поза сферою державного життя, тобто не має об’єктності державного 
розвитку. На прикладі України можна констатувати, що з часів, при-
наймні, раннього середньовіччя переважна частина її населення 
(крім кочівників) постійно перебувала в сфері державного розвитку, 
оскільки на це населення поширювався вплив або власного, або іншого 
державного механізму. 

В питанні про об’єкт та суб’єкт державного розвитку необхідно 
визнати те, що в конкретній історичній ситуації інколи складно чітко 
виявити, чи є та чи інша спільність суб’єктом державного розвитку. Це 
викликано тим, що у певному історичному середовищі державницькі 
фактори можуть існувати не у повному, чистому вигляді. Мова йде 
про ситуацію, коли реально ті ці інші тенденції державного життя в 
тій чи іншій формі не є у повному вигляді розвинутими. Саме такими 
обмеженими в плані суб’єктності державного розвитку були деякі 
давньоруські князівства, коли певні ознаки такої суб’єктності мали 
відношення до всієї сукупності князівств, а саме держави-імперії Русь 
з центром у Києві.

Як ми вище бачили, з поняттям держави тісно пов’язано таке яви-
ще, як влада. Під владою розуміють здатність і можливість певної гру-
пи населення здійснювати свою волю, впливати на діяльність, 
поведінку на членів конкретної спільності людей за допомогою певних 
засобів – авторитету, прав, насильства і т. д.15. Концентрованим виявом 
існування влади є відносини владарювання та підкорення. По суті, 
влада є виразником потреб складної соціальної системи в організації 
і саморегуляції (незалежно від типу суспільства) та наслідком виник-
нення суспільних станів, прошарків і відповідних стосунків між ними. 
Виокремлюють декілька видів влади: економічну, політичну, сімейну 
та інші. В рамках держави ми говоримо про державну або політичну 
владу. 

Тому наступною категорією, тісно пов’язаною з категоріями «дер-
жава» та «влада», є категорія «політика». Якщо згрупувати та уза-
гальнити всі визначення терміну «політика», то останню можна оха-
рактеризувати наступним чином. Політика – це специфічний вид 
діяльності суб’єктів суспільного життя, пов’язаний з боротьбою за 
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завоювання та утримання влади, розподілом цінностей, організацією 
управління державними та суспільними справами.

Майже всі теорії та концепції політики побудовані на розумінні 
того, що саме владні відносини між великими суспільними групами, 
діяльність держави, боротьба за владу у державі, а також спосіб її функ-
ціонування, визначають характер політичного життя. Проте у цих 
теоріях є суттєві відмінності щодо тлумачення суспільного змісту та 
суспільних коренів влади, інтерпретації процесу боротьби за владу. 

Незважаючи на останнє, можна визнати, що ступінь і сила політич-
ного та суспільного впливу, форми діяльності визначаються суспільно-
економічними чинниками. Вони впливають на зміст і форми реалізації 
політики центрами влади (урядами, державними адміністраціями) 
переважно опосередковано, хоча можуть при певних обставинах вихо-
дити на перший план. 

Політична діяльність (у тому числі здійснення примусу, організація 
комунікації, зв’язку тощо) пов’язана із значними матеріальними 
витратами. Зрозуміло, що за таких умов ті суспільні групи, що мо-
жуть фінансувати політику, утримувати організаційну структуру 
держави, монополізують або доводять до максимуму свій вплив у 
суспільстві. Політична влада є одним з найважливіших видів влади, 
під яким вбачають реальну спроможність даного стану, групи, ін-
дивіда провадити свою волю у політиці і правових нормах. Вона 
характеризується соціальним пануванням і керівництвом тими чи 
іншими станами, соціальними групами тощо. Влада має у своєму роз-
порядженні засоби фізичного, економічного, психологічного примусу, 
санкціоновані системою ідеологічних і правових норм. Воля і підтримка 
керівної соціальної групи є умовою і джерелом спроможності певних 
інститутів нав’язувати суспільству рішення, зразки поведінки тощо і 
в такий спосіб здійснювати керівництво державою. 

 Політична влада функціонує через систему соціальних інститутів, 
які втілюють в собі технічні, людські, організаційні, інформаційні 
можливості. Політична влада реалізується в діях організацій, установ, 
норм, які забезпечують регулювання і організацію суспільних від-
носин при умові їх леґітимності. Реалізація влади відбувається че-
рез використання організацій, норм і санкцій, що встановлені для 
досягнення загальних цілей і цінностей.

Механізм реалізації влади – це різні засоби володарювання. 
Політична влада здійснюється шляхом примусу в різних формах, у 
тому числі і шляхом фізичного насилля, співробітництва, інформа-
ційного впливу, ідеологічного тиску тощо. Отже, політична влада 
забезпечується прямою грубою силою, загрозою її застосування, за-
лежністю, багатством, престижем, авторитетом, контролем, харизмою, 
успіхом тощо. Влада може функціонувати по закону або всупереч 
йому. Політична влада ідентифікується з політичними відносинами 
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двоякого плану: володарювання або підкорення та управління людьми, 
організації соціальної системи. 

Виходячи з цього, стає зрозумілим, що правлячі стани є кінцевими 
суб’єктами влади. У свою чергу, безпосередніми суб’єктами політичного 
управління є політичні інститути та їх органи, які реалізують процес 
керівництва різними сферами суспільного життя, мають засоби влади 
(такі, як координація, примус, контроль, насильство, репресії тощо) і 
спосіб їх використання. 

Держава не припускає втручання в свої дії, як більш значної сили, 
якоїсь іншої внутрішньої чи зовнішньої сили. Суспільство, яке пов-
ністю контролюється лише владою, яка від нього походить, створює 
суверенну державу. Само поняття суверенітету означає верховну 
владу, верховенство її над певним населенням, що мешкає на певній 
території, яка охоплюється і контролюється державою. В процесі 
дослідження проблеми виникнення і розвитку держави базовою 
є проблема суверенності державнополітичного організму. Під ос-
танньою розуміється здатність правлячої еліти, що має владу, само-
стійно вирішувати державні проблеми та організувати інститути 
державного управління на захист провідних інтересів суспільства. 
Зрозуміло, що мова йде не про абсолютний суверенітет, якого ніколи 
не існує в реальному політичному житті, в реальному політичному 
середовищі, а відносний, тобто достатній для реалізації самостійної 
державнополітичної діяльності суб’єкта державнополітичного роз-
витку. Питання про суверенність тісно пов’язане з питанням про 
суб’єктність державності етнополітичної спільності, оскільки наяв-
ність достатньої суверенності є підставою для висновку, що в дер-
жавнополітичному розвитку означеної спільності є ознаки суб’єкт-
ності державного розвитку. Участь як суб’єкта державного розвитку 
в міжнародній політиці є важливою ознакою наявності суверенності 
та свідоцтвом суб’єктності держави.

Необхідно зазначити, що в середньовічному світі, принаймні, хри-
стиянському, суверенність має завжди у значній мірі умовний характер. 
Зокрема, в рамках християнського світогляду в ідеологічному житті 
Європи панували загальні уявлення про вселенську християнську 
імперію. Цю ідею поширювали християнські ідеологи, починаючи 
від Августина Блаженного. Претензії на «заземлення» імперії перш 
за все висунули візантійські василевси, які вважали cебе намісниками 
бога на землі16. Оформлення двох головних напрямів християнства 
сталося набагато пізніше, ніж розкол християнського світу в контексті 
претензій на імперське лідерство. В 800 р. Карл Великий фактично 
започаткував західну ідеологічну модель державного будівництва17. На 
чолі всіх християнських держав стояв імператор. Більш низький рівень 
займали королі, які вважалися володарями-суверенами, на яких вплив 
вищого за рангом імператора був номінальним. Ще більш низьким 
рівнем, ніж королі, були князі (герцоґи), але рівень їх суверенності 
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у середньовічній ієрархії був обмежений. Важливо відзначити, що 
володарі центральноєвропейських держав, таких як Польща, Чехія, 
тривалий час були князями, оскільки верхівка Германії не хотіла 
визнавати суверенність означених держав. В християнському право-
славному світі князь був самодостатнім володарем, титул якого не 
потребував конкретизації і підвищення рангу в титулярному плані, 
проте в конкретному політичному житті князі не були у повній мірі 
суверенами, оскільки їм завжди приходилося рахуватися з політичними 
претензіями інших князів – представників однієї князівської династії 
Рюриковичів.

Леґітимність інститутів політичної влади – базовий елемент їх 
закріплення і функціонування в суспільстві. Поняття леґітимності 
означає визнання суспільством, масами обґрунтованості і необхідності 
конкретної політичної влади і її носіїв. У вузькому сенсі поняття леґі-
тимності характеризує законність влади. В широкому сенсі – відпо-
відність влади законно встановленим нормам, а також базовим цілям 
держави, загальноприйнятим принципам та цінностям суспільства. 

Леґітимність проявляється в добровільному прийнятті більшістю 
суспільства конкретної форми правління, влади того чи іншого класу, 
гегемонії певної партії тощо. Леґітимність виникає з однорідності 
домінуючих в суспільстві установок, традицій, інтересів, цінностей. Час-
тіше за все леґітимність – предмет боротьби за володарювання певних 
політичних сил, предмет пошуку спеціальних методів виправдування 
перед суспільством влади цих сил. В розвитку Русі виключна роль 
князів освячувалася християнською церквою, яка боролася проти 
будь-яких зазіхань на владу володарів. Церква відстоювала і ідею 
виключності князівської влади у здійсненні юридичних функцій18.

Вчені визначають різні типи леґітимності, серед яких необхідно 
назвати: а) легальний тип леґітимності, коли влада узаконена встанов-
леними нормами права, побудована на визнаних суспільством 
конституційних принципах держави і підкріплюється діяльністю 
інститутів, а також санкціями, у тому числі і примусом; б) ідеологічна 
леґітимність, коли влада визнається в силу внутрішньої впевненості 
чи віри в правильність ідеологічних цінностей, які задекларовані; 
в) традиційна леґітимність–влада визнається леґітимною, оскільки 
вона діє в рамках правил, що спираються на традиції, традиційні 
цінності; г) структурна леґітимність–влада будується на уявленнях 
про законність певних структур і норм, що регулюють відносини по-
літичних структур; д) харизматична леґітимність–визнання влади, яка 
побудована на вірі мас по відношенню до політичного лідера19.

Отже, визначення загальних методологічних підходів дає важливий 
теоретичний інструментарій для вивчення питання про становлення та 
розвиток державності в добу середньовіччя, у тому числі і слов’янського 
населення Східної Європи з часів раннього середньовіччя до середини 
ХІІІ ст. Визначення основних ознак державності дозволяє в кожному 
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конкретному випадку з’ясувати, коли ця державність виникає, на-
скільки в її розвитку присутній фактор суб’єктності, тобто, наскільки 
ця держава є суверенною. Дослідження проблеми суб’єктності та 
об’єктності дозволяє вирішувати проблему впливу на конкретне 
суспільство з боку інших державних утворень, з’ясувати рівень цього 
впливу. В цьому аналізі важливим є питання про ставлення населення 
до влади. Зокрема, наскільки це населення (сукупність людей, які ма-
ють відношення до конкретного суспільства, що перебуває у сфері 
державного життя) визнає леґітимність представників політичної 
влади, особливо носіїв владних повноважень. Ця тема вкрай важлива 
для історії України більш пізніх часів, коли князівська верства фактично 
вже перестала виконувати свої державницькі функції, а представники 
інших верств не мали для цього необхідної леґітимності. 
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