
ЛЕКЦІЯ 2 

 

Тема 1.1. Перші державні утворення і право на території Північного     

                 Причорномор’я і Приазов’я (сер. І тис. до н. е. – У ст. н. е.) 

Тема 1.2. Становлення і розвиток державності та права східних слов’ян 

                                                   (ІУ –  ІХ ст.) 

 

1. Виникнення  і розвиток Скіфської держави: суспільно-політичний лад; джерела 

та основні риси права. 

2. Сарматський період державності в Північному Причорномор’ї в ІІ ст. до н. е. – ІІІ 

ст. н. е. 

3. Античні міста-держави, їх розвиток, суспільно-політичний і державний лад. 

4. Східні слов’яни, їх розселення по сучасній території України. 

5. Військова демократія органів суспільного самоврядування і перетворення її в 

державні органи.  
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 1. Утворення і розвиток держави. Велику територію, яку в наш час займає 

Україна, Геродот та його сучасники у УІІІ – ІІІ ст. до н. е. називали Скіфією. Жили на ній 

іраномовні скіфські кочові скотарські та осілі землеробські племена, що прибули зі сходу, 

займаючи велику територію від низин Дунаю до гирла Дону і Приазов’я. Прихід скіфів у 

причорноморські степи датується кінцем УІІІ – початком УІІ ст. до н. е. 

       Вже у УІІ ст. до н. е. у скіфів утворюються могутні племінні союзи. Геродот 

розподіляв скіфські племена на скіфів-орачів (або сколотів), які жили на правобережжі 

Дніпра, скіфів-землеробів (лівобережжя Дніпра), скіфів-кочівників (Північне 

Причорномор’я) та царських скіфів, які розселилися у Криму і в Приазовських степах. 

На берегах південного Бугу, поблизу Ольвії, знаходились елліно-скіфи. 

        Хронологічно і політично виділяється Велика Скіфія (УІІІ – ІІІ ст. до н. е.) та Мала 

Скіфія (ІІІ ст. до н. е.- ІІІ ст. н. е.) У період розквіту держави її населення складало від 5 

до 7 млн осіб. 

      Панівне становище серед племен займали скіфи-скотарі, або царські скіфи. 

       У УІ ст. до н. е. скіфське суспільство зазнало остаточного розпаду первіснообщинного 

ладу  й визрівання класових відносин. А у ІУ ст. до н. е. царські скіфи утворили державу – 

царство Велика Скіфія, на чолі якої був цар Атей. При ньому вперше карбувалися 

скіфські гроші. Центр держави в ІУ – ІІІ ст. до н. е. знаходився у так званому 

Кам’яному Городищі (Запорізька область). У ІІІ ст. до н. е. скіфська державність 

занепадає. Скіфські царі переходять від завоювань до оборони кордонів від натиску 

близьких за походженням східних сусідів – кочових племен сарматів.  Територія 

Скіфської держави значно зменшилася.. Межі Скіфії обмежилися.. У Дніпровському 

Пониззі і північному Криму було створено Малу Скіфію. 

         Скіфи перенесли столицю до Неаполя-Скіфського (неподалік сучасного 

Сімферополя).  



       Найбільшого піднесення в кримський період історії Скіфія досягла у ІІ ст.                 

до н. е.. Скіфське царство, знищене готами, остаточно розпалося і розчинилось у 

пітьмі історії. 

           Суспільний лад у скіфському царстві характеризується соціальним розшаруванням. 

Панівну верхівку суспільства становили: царська сім’я, військова аристократія, 

родоплемінна знать, багаті купці, що постійно збагачувалися за рахунок воєнних 

походів, работоргівлі, експлуатації общинників і рабів. 

           За Геродотом, відособленою соціальною групою, яка відігравала значну роль у 

житті суспільства, були жерці. 

           Найчисленнішу верству населення становили вільні общинники, що відбували 

військову службу, платили данину, виконували інші повинності. 

           У Малій Скіфії (степовому Криму) серед міського населення переважали вільні 

ремісники й купці.  

            Найнижчий щабель скіфської соціальної ієрархії посідали раби. Кількість їх була 

значною, проте вони не відігравали вирішальної ролі у виробництві, а використовувались 

у домашньому господарстві, а також як товар у торгівлі з грецькими містами. 

            Державний лад. Скіфія була державою рабовласницького типу. За формою 

правління – один із різновидів рабовласницької монархії. Державу очолював цар, якому 

належала вся повнота законодавчої та розпорядчої влади.. Найвпливовіші представники 

знаті утворювали наближений до царя дорадчий орган – царську раду.  За часів 

Геродота у скіфському суспільстві існував також демократичний орган - народні збори 

всіх воїнів, де обговорювалися важливі питання суспільного життя й 

престолонаслідування. Зі зміцненням царської влади, починаючи від Атея, збори втратили 

своє значення. 

     Право. Джерелами права в Скіфії були звичаї та правила, встановлені царською 

владою. Певний вплив справляла релігія.  

      Норми права захищали державну владу, життя, майно та привілеї  

царської сім’ї. Верховна власність на землю належала царю. Скіфське право захищало 

приватну власність на рухоме майно, худобу, домашні й особливі речі, на рабів, 

зброю, знаряддя виробництва. 

       Діяло зобов’язальне право, що регулювало відносини купівлі – продажу, дарування, 

міни. Зазвичай договори скріплювалися клятвою.  

Шлюбно-сімейне право базувалося на принципах патріархату.  

Практикувалося багатоженство. Жінки не мали жодних прав на власність і спадщину. 

Майно після смерті батька успадковував молодший син, а старші сини наділялися 

частинами рухомого майна при одруженні. 

Кримінальне право тільки-но зароджувалося. Зазвичай існувала  

кривава помста. Найнебезпечнішими вважалися злочини проти царя, замах на життя 

можновладця, непокора царському наказові, які у скіфів каралися на смерть. 

Жорстоко переслідувалося нехтування законів, порушення звичаїв та 

боговідступництво. Чітко визначеної системи покарань не існувало.  

        

      2. Сармати прийшли на зміну скіфам і мало чим відрізнялися від них. Вони жили 

родовим ладом (із залишками матріархату) між Доном і Волгою. У ІІІ ст. до н. е., 

об’єднавшись у військово-політичний союз на чолі з царями та царицями, здійснили 

напад на Скіфію.   На території колишньої Скіфії утворилося нове державне утворення 

Сарматія, яке існувало з ІІІ ст. до н. е. до ІІІ ст. н. е. Воно стало визначною силою й 

авторитетом у тодішніх міжнародних стосунках 

           Як і скіфи, сармати займалися кочовим скотарством, жили в кибитках, вели 

торгівлю з греками і навіть з Індією, Китаєм та Єгиптом. Значні прибутки племінній знаті 

давали постійні війни.  



 3. Грецькі міста-колонії з’явилися у УІІ ст. до н. е. (Істрія в Подунавії, Борисфен 

на о. Березень), УІ ст. до н. е. (Ольвія – на Бузькому лимані, Феодосія, Пантікапей – у 

Східному Криму), а також у І ст. до н. е. (Херсонес, поблизу Севастополя, Тіра, неподалік 

сучасного Бєлгород-Дністровського та багато іншого.  

          На першому етапі (УІІ – І ст. до н. е. ) міста – держави виконували  

функцію грецької колонізації північного Причорномор’я, формально були незалежними 

утвореннями. На другому етапі (І ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.) –підкорилися Риму. Занепад 

міст відбувався на зламі ІІІ – ІУ ст. н. е. внаслідок кризи рабовласницької формації, 

загострення внутрішніх класових суперечностей і наступу кочових племен.  

        Грецькі міста мали розвинену економіку, ремісниче виробництво, землеробство, 

рибальство. Велася жвава заморська торгівля. Грецькі міста мали високу культуру. 

Споруджувалися кам’яні будинки, оздоблені скульптурою, розписом і мозаїкою.  

Існування цих міст відчутно стимулювало процес соціально-економічного розвитку 

племен, що їх оточували. 

        Суспільний устрій характеризується соціально-класовим розшаруванням. Панівний 

клас – судновласники, купці, землевласники, господарі виробництв і майстерень. Серед 

населення переважали вільні землероби, ремісники, вільні торгівці. Але вільними, 

повноправними громадянами були тільки чоловіки – громадяни міста. Жінки вважалися 

вільними, але не мали політичних прав. 

        Значною соціальною групою були також осілі чужоземці, вихідці із «варварського 

світу», які проживали у містах. Вони не мали громадянських прав, не брали участі у 

політичному житті міст, а набути громадянства могли лише за великі заслуги перед 

полісом. 

         На найнижчих щабелях соціальної ієрархії перебували безправні раби - об’єкти 

права.  

         Державний лад. За формою правління міста-держави були демократичні (У-ІІ ст. 

до н. е.) або аристократичні (починаючи з І ст. до н. е.) республіки. 

         Вищий законодавчий орган державної влади – народні збори, які, наприклад, в 

Ольвії, називалися «Народ». Практично це були збори міської общини за участю лише 

повноправних громадян міста - греків віком з 25 і більше років. Решта населення (раби, 

чужоземці, жінки) не мали права брати участь у владних органах. Збори вирішували 

найважливіші питання внутрішньої і зовнішньої політики.  Народними зборами 

щорічно обирався постійно діючий виконавчий орган – Рада міста, яку очолював 

голова; обирався також секретар. 

         Окремою ланкою міського управління були виборні колегії – магістратури  або 

посадові особи – магістрати, які обиралися з числа повноправних громадян міста. Вони 

управляли фінансами, судовими установами, військовими справами та іншими галузями 

життєдіяльності міст. 

        У містах державах Північного Причорномор’я функціонували суди. В судочинстві 

брали участь судді, обвинувачені, свідки. Судовий процес мав змагальний характер, вирок 

суду був остаточним.  

      Право будувалося на системі Афінської полісної демократії, а його основними 

джерелами були звичаї і закони, які нерідко ототожнювалися.  

         Право захищало приватну власність на житло, рухоме майно, худобу, особисті речі. 

Земля і раби могли бути як у приватній, так і державній власності.     

       Жвава зовнішня і внутрішня торгівля зумовила розвиток зобов’язального права. 

Укладалися договори купівлі-продажу, позики, дарування та ін. Регламентувалося право 

оренди землі, найманої праці. 

      У кримінальному праві найтяжчими вважалися злочини проти держави (змова, 

спроби повалення демократичного ладу, державна зрада, розголошення державної 

таємниці). 



 Щодо цих злочинів застосовувалися смертна кара, штрафи, конфіскація майна.  

 

           4. Слов’яни – автохтони Східної Європи. Вони жили тут ще в епоху раннього 

заліза. За археологічними даними їхньою прабатьківщиною були території, що сягали на 

заході Середньої Вісли і Карпат, на сході – Середнього Дніпра, на півночі – Прип’яті, а на 

півдні – Середніх течій Дніпра й Південного Бугу. 

          Та й серед населення Скіфії, як вважають вчені, існував слов’янський етнічний 

елемент – (скіфи-орачі). 

        Перші писемні згадки про слов’ян, яких називали венедами, відносяться до початку І 

тис. н. е.  

           Венедську єдність праслов’ян зруйнувало вторгнення у ІІ – ІІІ ст. з Балтії 

германського племені готів. 

          Готська навала розрізала через Полісся ранньослов’янську (венедську) спільноту на 

дві частини – західну (склавини) і східну (анти).  

       У кінці ІІ – на початку ІІІ ст. анти і склавини утворили два могутніх політичних 

об’єднання на зразок примітивних імперій: Антське царство на сході і Словінське на 

заході, започаткувавши процес становлення слов’янської державності. 

        У ІУ – У ст. антське суспільство перебувало на завершальному етапі остаточного 

розкладу первіснообщинного ладу. Воно вступило в епоху військової демократії – 

перехідної форми управління суспільством, яка поєднала в собі елементи суспільного 

самоврядування й публічної влади. 

                                                    

         5.  У-УІ ст. – період найвищого піднесення Антського царства і розквіту «військової 

демокраІтії». 

 Вчені припускають, що на етапі формування й становлення антського царства 

влада рекса була виборною і тимчасовою (на час війни з сусідами і кочівниками – 

завойовниками В період найвищої воєнно-політичної активності Антського царства влада 

царів стає спадковою, але все ж не абсолютною. Давні автори підкреслюють демократизм 

актів, які «живуть у народоправстві», йдеться про народні збори – віче, яке обмежувало 

царські прерогативи. 

 Наприкінці 50-х років УІ ст. на Східну Європу нахлинула нова хвиля завойовників 

– авари. Внаслідок слов’яно-аварських воєн (558-568) і масових міграцій Антське царство 

припинило своє існування. З 602 р. у писемних джерелах немає жодної згадки про 

антів. 

 Згідно з однією з історико-лінгвістичних версій у процесі розселення на Балканах 

анти змішалися з склавинами і далі були вже відомі під спільною назвою «слов’яни». 

 На думку сучасних дослідників навала аварів не зруйнувала об’єднання антів, як 

основи східнослов’янські державності. 

 Пізніше, у «Повісті минулих літ» вони будуть названі полянами, древлянами, 

бужанами, волинянами, уличами, сіверянами, кривичами. 

 Саме на цьому етапі з’являються такі елементи державності, як територія, поділ 

населення за територіальною ознакою, публічна влада з її недоскональним апаратом, 

відчужена від народу військова дружина. 

 В УІІ-УІІІ ст. згадані в літописах слов’янські союзи племен вже  були на шляху 

переходу від родоплемінного ладу до ранньофеодальної державності. 

  Посилення небезпеки з боку тюрських кочових племен прискорили процес 

соціально-політичної консолідації та етнокультурної інтеграції союзів племен. 
Виникають утворення вищого соціального рівня – племінні княжіння (землі) – своєрідні 

протодержави східних слов’ян. Час їх утворення припадає на УІІ-УІІІ ст.. Військова 

демократія поступово переростає у військово-ієрархічне правління – КНЯЖІННЯ. 

 Ватажком великого союзу племен стає князь.  


