
Семінарське заняття 1 

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

(ІV –  ІХ ст.) 

 

План: 

1. Східнослов’янські племена, союзи племен, племінні княжіння: антське 

    об’єднання Божа та інші державні утворення УІІ – УІІІ ст. 

2. Суспільний лад східних слов’ян у У – УІІІ ст.  

3. Сільська територіальна община – «мир» (верв). Патріархальне рабство. 

 

 

Запитання і завдання для самоперевірки знань студентів: 

 

1. Під якою назвою були відомі східні слов’яни у творах стародавніх авторів? 

2. Чому М. Грушевський вважав об’єднання антів спробою предків українського 

народу створити державність? 

3.  Яка форма суспільної організації була характерна для антів?  

4.  Що ви розумієте під терміном «конфедерація племен»? 

5.  Що стало передумовою утворення конфедерації племен у антів?  

6. Які  військово-політичні об’єднання виникають після розпаду антської 

конфедерації у УІ ст.? 

7. Що стало причиною майнового розшарування та соціальної диференціації   

антського  суспільства? 

8.  Які факти свідчать про майнове розшарування в антському суспільстві? 

9.  Яка форма землеволодіння була характерна для антів?  

10. Чому патріархальне рабство не стало домінуючим укладом в антському 

суспільстві? 
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                              Електронні ресурси: 
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Реферати: 

 

1.Антський союз як спроба предків українського народу створити державність.  

2. Організація влади та управління в Антському царстві. 

3. Військово-політичні об’єднання на території України у VІІ-VІІІ ст. 

4. Форми земельного володіння в антському суспільстві. 

5. Становлення права у східних слов’ян. 

 

http://westudents.com.ua/knigi/417-storya-derjavi-prava-ukrani-muzichenko-pp.htm


 

Методичні  рекомендації: 

 

Розглядаючи перше питання, зверніть увагу на те, що східні слов’яни, яких 

називали антами, за свідченням Йордана і Прокопія Кесарійського в ІУ ст. населяли 

територію від Дунаю до Азовського моря. Видатний український історик                      М. 

Грушевський вважав об’єднання антів спробою предків українського народу створити 

державність з організованим військом та участю населення в політичному житті. 

       Головною формою суспільної організації антів були союзи племен, що складалися з 

окремих племен, які мали власних вождів, свої племінні ополчення (дружини).  

        Антське царство було своєрідною конфедерацією племен. Основу цієї 

конфедерації складав добровільний військово-політичний союз племен, який у період 

великого переселення народів міг успішно протистояти експансії кочівників степу, та, в 

свою чергу, здійснювати завойовницькі походи на землі сусідів.  

        Очолювали політичний союз антів царі (рекси), оточені вельможами (приматами). 

Так, у ІУ ст., за свідченням готського історика Йордана, жив антський цар Бож (376-385 

рр.), котрому довелося вести тяжкі війни з готами, які претендували на панування у 

Східній Європі. У 385 р. готський король Вінітар намагався підкорити антів, але  зазнав 

поразки. Трохи пізніше йому вдалося захопити Божа у полон.  За наказом Вінітара він був 

розіп’ятий разом із сином і    70-ма своїми прибічниками.  

Далі необхідно вказати, що після розпаду антської конфедерації у УІ ст. виникло 

кілька менших військово-політичних об’єднань на територіальних засадах. Одне з них – 

«союз семи племен» на Нижньому Дунаї. На території Волині та Прикарпаття виникло 

Волинське об’єднання східнослов’янських племен – (держава Валінана). Подібні 

об’єднання називаються  землями (племінними княжіннями), які очолювали князі 

союзів племен. Це були своєрідні протодержави східних слов’ян.  

 

 У відповіді на друге питання слід зазначити, що прогресивний розвиток 

виробництва поглиблював майнове розшарування. Виділення малих сімей як окремих 

виробничих колективів призводило до соціальної поляризації членів общини.  

          Воєнна здобич, контрибуції, подарунки сприяли накопиченню багатства 

антських племінних вождів, що прискорило майнову та соціальну диференціацію 

суспільства. 

 Археологічні знахідки переконливо доводять наявність майнового розшарування  

в антському суспільстві тієї доби: це, наприклад, численні скарби ювелірних виробів, 

римських монет, що налічували сотні й тисячі екземплярів. 

 Відповідаючи на третє питання, варто вказати, що у антів існувала хутірна (або 

мирна) форма землеволодіння, яка закономірно призвела до виникнення приватної 

власності. 

 Матеріали археологічних досліджень УІ-УІІІ ст. свідчать про поступовий перехід 

від родового колективу до окремої сім’ї – диму, про посилення господарчої 

самостійності останньої, закріплення орних ділянок за окремими господарствами.  

 Літописи свідчать, що у східних слов’ян існувало внутрішньоплемінне 

оподаткування від диму. 

 Необхідно вказати також, що в антському суспільстві існувало патріархальне 

рабство, однак рабовласництво у східних слов’ян не стало домінуючим укладом. 

Полонені, захоплені антами під час військових походів, за викуп могли повернутися 

додому, чи залишитися в племені вільними людьми. 

 Слов’яни не використовували у землеробстві неефективну працю рабів. Сфера 

застосування останніх була досить обмеженою. 

 Розвитку невільництва перешкоджало формування індивідуальних господарств 

окремих сімей, зародження приватної власності на землю, існування общини верві. 


