
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВА 

На правах рукопису 

КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 

УДК 94:903’1(477.41)(4-11) 

ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я 

В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУР СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

07.00.02 – всесвітня історія 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

Науковий керівник: 

Рижов Сергій Миколайович 

кандидат історичних наук, доцент 

Київ – 2017 



2 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 

ВСТУП 5 

РОЗДІЛ 1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 11 

1.1. Історіографія та історія вивчення пізньотрипільського населення 

Київського Подніпров’я 11 

1.2. Джерельна база і методи її дослідження 43 

РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНЕ ОТОЧЕННЯ, МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА І 

ПРОСТОРОВА ПОВЕДІНКА ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я 54 

2.1. Природно-кліматичні умови Київського Подніпров’я і Східної Європи в 

3600/3500 – 3000/2900 рр. до н.е. 54 

2.2. Керамічний посуд як індикатор культурних і хронологічних 

трансформацій 67 

2.3. Виробничий інвентар як показник господарства і адаптації до 

навколишнього середовища 99 

2.4. Особливості житлового будівництва і структура пізньотрипільських 

поселень 111 

2.5. Просторова поведінка пізньотрипільського населення: специфіка 

заселення регіону 127 

РОЗДІЛ 3. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ   РОЗВИТОК   НАСЕЛЕННЯ 

КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я  І  СХІДНОЇ  ЄВРОПИ  В  ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ  IV ТИС. ДО Н.Е. 138 

3.1. Роль давніх колективів Східної Європи у формуванні пізньотрипільського 

населення Київського Подніпров’я 138 

3.2. Господарська адаптація в умовах кліматичних змін 154 



3 

3.3. Суспільний лад і культурні зв’язки населення Київського Подніпров’я з 

колективами Східної Європи 164 

3.4. Світоглядні уявлення пізньотрипільського населення 174 

ВИСНОВКИ 192 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 201 

ДОДАТОК А. Реєстр пізньотрипільських пам’яток Київського Подніпров’я 237 

ДОДАТОК Б. Мапи 251 

ДОДАТОК В. Схеми, таблиці, діаграми 257 

ДОДАТОК Г. Ілюстрації 264 



4 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АКП – Археологічний комплекс пам’яток 

ВУАК – Всеукраїнський археологічний комітет 

ІІМК – Інститут історії матеріальної культури 

ІА АН – Інститут археології Академії наук України 

НА ІА НАНУ – Національний архів Інститут археології Академії наук України 

НФ ІА НАНУ – Наукові фонди Інститут археології Академії наук України 

НМІУ – Національний музей історії України 

ФДКМ – Фастівський державний краєзнавчий музей 

ОКМ – Остерський краєзнавчий музей 

ПКМ – Полтавський краєзнавчий музей 

ПХДІКЗ – Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний 

заповідник 

КІС – Культурно-історична спільність 

ККА – Культура кулястих амфор  

КЛП – Культура лійчастого посуду 

КВЛРК – Культура волино-люблінської розписної кераміки 

СКШК – Середньодніпровська культура шнурової кераміки 

СТК – Східно-Трипільська культура 

ЗТК – Західно-Трипільська культура 

ТК – Трипільська культура 

ПТК – Пізньотрипільська культура  

ПТП – Пізньотрипільські пам’ятки 

ПП – Пізньотрипільське(кі) поселення 

ЛГП – Локальна група пам’яток  

КП – Київське Подніпров’я 

ГІС – Геоінформаційна система 

ДРХ – Дрібна рогата худоба 

ВРХ – Велика рогата худоба  

КК – Керамічний комплекс 



5 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Київське Подніпров’я в середині IV тис. 

до н.е. стало крайнім північно-східним ареалом поширення традицій 

культурно-історичної спільності Кукутені-Трипілля, місцем формування 

особливих груп пізньотрипільського населення, складеного за активної участі 

носіїв культур Південно-Східної Європи, в тому числі періоду ранньої бронзи, 

на фінальному етапі існування.  

Завдяки новим методам дослідження і розширенню джерельної бази, стала 

можливою переоцінка питань появи, існування і зникнення досліджуваного 

феномена. Комплексний підхід дозволив уточнити мікрохронологію розвитку, а 

порівняння з сусідніми колективами Східної Європи – вичленувати елементи 

культурного симбіозу. Активні обміни і контакти, що помітні в археологічних 

матеріалах, безперечно вказують на інкорпорованість пізньотрипільського 

населення в сферу культурних процесів, що сформували тогочасні колективи 

всієї Європи періоду енеоліту – початку доби бронзи. На території сучасної 

Київщини етнокультурні процеси відобразилися в матеріалах, головним чином, 

Трипілля, що межувала з культурами Середній Стіг, Малиця, люблінсько-

волинською, лійчастого посуду, Полгар, Баден, Пивиха та іншими (Додаток Б: 

Б. 1). Приплив інокультурних груп населення і симбіоз з місцевими общинами, 

особливо активізувався в кінці IV тис. до н.е., в період зміни епох.  

Тому, трипільська культура саме на пізньому етапі існування зазнала 

найбільшої варіабельності рис. Це дозволило в межах усього ареалу виділити 

близько дев’яти її окремих груп [Дергачев, 1980], що, на думку частини 

дослідників, існували у формі племінних об’єднань [Дергачев, 1980; Круц, 

1997]. Тому, крім природних особливостей, місцевість Київське Подніпров’я 

виділено й за ареалами поширення тут в 3600-2900 рр. до н. е. послідовно 

існуючих лукашівської (3600-3300 рр. до н.е.) і софіївської (3200-2900 рр. до 

н.е) груп давнього населення. Встановлено, що між періодами їхнього 

існування була нетривала перерва, що маркує межу між пізнім етапом (кінець 
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етапу С І або фаза С І – С ІІ) і фінальним етапом С ІІ. Саме дослідженнями 

софіївських кремаційних могильників було обґрунтовано потребу виділення 

фінальної стадії трипільської культури [Захарук, 1952]. Дехто із дослідників, 

В.М. Даниленко висував гіпотезу неолітизації, як ключового фактору змін 

[Даниленко, 1953], вже тоді піддали сумніву теорію еволюційного розвитку від 

лукашівських до софіївських традицій, яку відстоював В.О. Круц, пояснюючи 

трансформацію переважно впливами культури Пивиха [Круц, 1977, с. 153-155].   

Остаточне закінчення атлантичного періоду і перехід до суббореалу, що 

відбулось в кінці IV тис. до н.е. з початком Хаджибейської регресії, призвело до 

значної аридизації клімату на початку ІІІ тис. до н.е. [Герасименко, 2010, с. 

162]. З цим пов’язані всеохоплюючі культурні і соціальні трансформації 

суспільств в 3300-3200 рр. до н.е., що відобразилися в поширенні на території 

Правобережної і частково Лівобережної України, «загального 

пізньотрипільського горизонту» з ареалу Пруто-Дністровського межиріччя. 

Потреба перегляду усталеного бачення преісторичних процесів фіналу 

енеолітичної епохи, зокрема в Київському Подніпров’ї, загострилась з 

відкриттям і вивченням нових пам’яток, а також розширенням методів 

дослідження, уточненням хронології. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертацію виконано у межах науково-дослідної теми історичного 

факультету №16БФ046-01 «Україна в загальноєвропейських історичних 

процесах: пошуки цивілізаційного вибору». Тематика дисертації відповідає 

дослідницьким напрямкам «процес антропо- та соціогенезису, перехід від 

варварства до цивілізації», «матеріальний побут, економіка, їх місце в 

історичному розвитку та взаємодія з іншими формами суспільного життя», 

«культурні і духовні форми суспільного розвитку», «етнокультурні зв’язки» 

паспорту спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. 

Об’єкт дослідження – пізньотрипільське населення Київського 

Подніпров’я лукашівської і софіївської локально-хронологічних груп, що 
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існувало в контексті пізнього енеоліту – ранньої бронзи Східної Європи і 

відоме, переважно, за археологічними джерелами. 

Предметом дослідження є культурно-історичні процеси і трансформації в 

середовищі пізньотрипільського і сусідніх суспільств, в часи завершення 

енеолітичної епохи і переходу до доби бронзи. 

Метою роботи є дослідження системи заселення, господарювання, 

структури і світогляду пізньотрипільського населення Київського Подніпров’я, 

а також пов’язаних з цим культурно-історичних процесів в межах Східної 

Європи, в 3600-2900 рр. до н.е. 

Відповідно до мети, визначено наступні завдання дослідження: 

- визначити стан наукової розробки проблеми, охарактеризувати 

джерельну базу і методи дослідження; 

- з’ясувати особливості природно-кліматичних умов, в яких існувало 

пізньотрипільське населення Київського Подніпров’я; 

- дослідити пізньотрипільські керамічні комплекси як джерело 

реконструкції шляхів заселення регіону і культурної взаємодії із синхронними 

колективами; 

- проаналізувати виробничий інвентар пізньотрипільського населення; 

- охарактеризувати особливості топографії, системи заселення, розмірів і 

характеру забудови пізньотрипільських поселень; 

- реконструювати процес формування пізньотрипільського населення та 

культурну взаємодію з населенням інших культурних утворень Східної Європи; 

- розкрити особливості господарської адаптації пізньотрипільського 

населення; 

- відтворити особливості соціальної організації пізньотрипільського 

населення; 

- реконструювати світогляд пізньотрипільського населення, що 

відобразився в особливостях матеріальної культури і поховального обряду; 

Хронологічні межі роботи охоплюють час 3600/3500-3000/2900 рр. до н.е. 

Нижня межа обумовлена появою поселень, утворених на основі перехідних від 
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розвиненого до пізнього Трипілля комплексів етапу С І. Верхній рубіж 

пов’язаний з часом повного зникнення залишків пізньотрипільського населення 

в Київському Подніпров’ї, як самостійного культурного явища. 

Географічні межі дослідження охоплюють історико-географічний 

регіон Східна Європа, в межах сучасних Молдови, Словаччини, Польщі, 

Румунії і Угорщини, де існували культури Малиця, люблінсько-волинська, 

лійчастого посуду, Полгар, Баден. Більш глибокий аналіз стосується області 

безпосереднього поширення пізньотрипільських пам’яток – північної частини 

середньої течії Дніпра: регіону Київське Подніпров’я. З півночі він обмежений 

впадінням річок Прип’ять і Десна, а з півдня – Стугни, Трубежу та частково 

Росави. На сході – басейном середньої течії річки Остер, а на заході – басейном 

середньої течії Ірпеня. (Додаток Б: Б.1). 

Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові принципи 

історизму, системності, об’єктивності і комплексності оцінки, що реалізовані 

через застосування методів: порівняння, типології, статистики, картографії, 

просторового і морфологічно-технологічного аналізів.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях.  

Вперше: 

-  вивчено керамічні комплекси з лукашівських поселень – Білогородка, 

Романків 3, і софіївських – Софіївська Борщагівка, Гатне, Видубичі (мис 

Чайка), а також введено їх до наукового обігу; 

-  досліджено пізньотрипільські поселення Київського Подніпров’я 

методами просторового аналізу. 

Уточнено: 

-  поняття «пізнє Трипілля»; 

- класифікацію пізньотрипільських керамічних комплексів в процесі 

дослідження колекцій з поселень Євминка 1, Кощіївка 8, Кирилівські висоти, 

Мала Снітинка та інших; 

-  періодизацію і шляхи заселення Київського Подніпров’я 

пізньотрипільським населенням; 
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-  існування хронологічної перерви між лукашівським і софіївським 

етапами; 

-  роль носіїв синхронних культур Східної Європи в процесі утворення 

пізньотрипільських колективів; 

-  специфіку розташування поселень згідно особливостей топографії; 

- реєстр пізньотрипільських пам’яток в межах Київської, Чернігівської і 

частково Житомирської областей; 

-  процес трансформації і зникнення пізнього Трипілля, спричиненого 

кліматичними змінами та інокультурними впливами. 

Набули подальшого розвитку: 

-  реконструкція палеоекономіки, суспільного устрою і світогляду 

лукашівського і софіївського населення; 

- кореляція рис матеріальної культури окремих груп пізньотрипільського 

населення відносно місць і періоду їхнього проживання. 

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання 

результатів дослідження при написанні навчальних посібників, монографій і 

спеціалізованих статей, присвячених преісторії, археології, а також суміжних 

областей наук. Результати роботи можуть стати основою для подальших 

досліджень трипільської та інших культур енеоліту-ранньої бронзи Східної 

Європи. Дане дослідження є цінним для пам’яткоохоронної діяльності, адже 

містить інформацію про існуючі і зруйновані об’єкти археології. 

Апробація дослідження здійснена під час виступів на міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях: присвяченій 120-тій річниці відкриття 

Трипільської культури в Україні (Київський обласний археологічний музей, 

Трипілля, Київська область, 21-22 листопада 2013 р.), XXІX і XXX 

Жешувських археологічних конференціях «Badania archeologiczne prowadzine 

na terеnie poludniowo-wschdniej Polski, zachodniej Ukrainy і polnocnej Slowacji» 

(Жешув, Польща, 25-26 березня 2014 р., 17-18 березня 2015 р.), «Дні науки 

історичного факультету» (Київ, 24 квітня 2014 р.), «Шевченківська весна» 

(Київ, 22 березня 2014 р.), «Методичні проблеми пам’яткоохоронних 
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досліджень» (Київ, 2-3 жовтня, 2014 р.), «Культура Кукутень в контексті 

неоліту-енеоліту Європи» (П’ятра Нямц, Румунія, 15-17 жовтня 2014 р.), 

«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 

(Переяслав-Хмельницький, Київська область, 2 травня 2015 р.). 

Публікації. Основний зміст і результати дослідження відображені у 21 

публікаціях: 5 наукових статтях (з яких 4 статті у фахових періодичних 

виданнях України; 1 стаття у фаховому періодичному виданні України, 

індексованому в міжнародні бази даних); 14 публікаціях апробаційного 

характеру (матеріали і тези конференцій); 1 науковій статті у збірнику, що 

присвячений проблемам трипільської культури, а також окремому розділі 

колективної монографії. 

Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою та 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Загальний 

обсяг дисертації – 278 сторінок, з яких основна частина – 200 сторінок, список 

використаних джерел та літератури – 36 сторінок, додатки – 42 сторінки. 

 

  



11 
 

РОЗДІЛ 1.  

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Історіографія та історія вивчення пізньотрипільського населення 

Київського Подніпров’я 

Трипільська культура Київського Подніпров’я від самого відкриття була 

актуальною для дослідників преісторії не лише через самобутність 

господарства, побуту і духовної культури населення, що її залишило, а й через 

відкриття В.В. Хвойкою цього феномену саме з місцевих пам’яток [Хвойка, 

1901; Колеснікова, 2008; Кириленко, 2014г]. Незважаючи на те, що 

дослідження культури «мальованої кераміки», як її називали в XIX ст., 

почалося ще з 70-х років XIX ст. на території Західної України, що входила до 

складу Австро-Угорської імперії [Bilcze Zlote, 2013], саме В.В. Хвойка 

запропонував виділити Трипілля в окрему культуру. Інший видатний вчений 

Ф.К. Вовк вказав на її походження з Дунайського регіону і Балкан, порівнявши 

подніпровські старожитності з відомими на той час «неолітичними» 

пам’ятками Європи, в тому числі виявленими в Румунії біля с. Кукутені [Вовк, 

1900, с. 239]. Так Ф.К. Вовк першим увів проблематику пов’язану з вивченням 

трипільської культури до загальноєвропейського процесу дослідження 

ранньоземлеробських цивілізацій [Вовк, 1905, с. 1-4].  

Нагромадження відомостей про заключний період існування трипільської 

культури почалося ще з перших аматорських розкопок, коли археологи-

першопроходці відносили пізньотрипільські старожитності, з огляду на 

невиразність їхніх рис, до неолітичної епохи. Після більш ніж столітнього 

періоду досліджень пам’ятки пізнього етапу Трипілля КП стали невіддільними 

від старожитностей раннього і розвиненого періодів КІС Кукутень-Трипілля. 

Тому, для з’ясування механіки формування уявлень про об’єкт дослідження, 

нижче наведено історіографію, що включає теоретичні концепції вчених 
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стосовно визначення місця пізньотрипільських пам’яток (далі ПТП) в контексті 

енеоліту-бронзи Східної Європи, а також історію їх дослідження.  

В процесі визначення головних здобутків історіографічних доробків і 

результатів дослідження пізнього Трипілля Київського Подніпров’я, стали 

очевидними різниця в наукових підходах, методах проведення досліджень і 

умов, в яких жили і займалися дослідженнями вчені. Тому, із загального 

процесу вивчення, що триває більш як сто років, було виділено декілька 

періодів. 

Початковий етап дослідження від кінця ХІХ ст. до 30 рр. ХХ ст. Перші 

серйозні археологічні дослідження регіону КП розпочалися з діяльності 

викладачів і студентів Київського університету св. Володимира. Завдяки 

створеній ними Археографічній комісії, що проіснувала аж до 1921 р., а також 

Історичному товариству Нестора Літописця, ініціювалися експедиції і 

археологічні з’їзди. Разом із дослідженнями переважно пам’яток періоду 

Київської Русі та курганів доби бронзи, були відкриті і частково розкопані 

перші поселення майбутньої трипільської культури [Історико-містобудівні 

дослідження, с. 77-78].  

Відкриття «трипільської культури» в межах її східного ареалу, могло 

відбутись ще в 1875 р., коли В.Б. Антонович обстежив найзагадковішу і, 

очевидно, найбільш ранню трипільську пам’ятку на території сучасного Києва 

– рукотворну печеру біля Смородинського узвозу [Антонович, 1879]. Вченим 

було виявлено залишки давнього вогнища, крем’яні знаряддя праці і посуд, що 

дозволило припустити належність її до передісторичних часів. Але тоді 

відкриття не набуло достатнього резонансу, можливо, через невиразність 

виявлених матеріалів, а можливо через не готовність наукової спільноти. 

Підтвердив існування біля однієї із рукотворних печер, очевидно, в минулому 

їх було більше, пам’ятки трипільського часу Т.А. Бобровський. Вчений виявив 

залишки перевідкладеного культурного шару і посуду етапу В ІІ біля виходу із 

лабіринту, викопаного в лесовому схилі плато. Це робить її найдавнішою 

рукотворною печерою на території всієї Європи [Бобровський, 2003].  



13 
 

Видатний історик і педагог В.Б. Антонович привів в археологічну науку 

цілу плеяду дослідників не лише завдяки лекціям з давньої історії в 

університеті св. Володимира і на засіданнях товариства Нестора Літописця. В 

результаті безпосередніх археологічних досліджень до вивчення преісторії 

регіону був залучений М.Ф. Біляшівський. В процесі розкопок на 

пізньопалеолітичній Кирилівській стоянці В.Б. Антонович консультував тоді 

ще «новачка» в археології В.В. Хвойку [Кириленко, 2014г]. 

В подальшому, відкриттям трипільської культури в Подніпров’ї, 

вітчизняна археологія могла б завдячувати М.Ф. Біляшівському. Адже в 

результаті розвідок, переважно, вздовж течій Дніпра, Десни і Остра вченим 

було відкрито стоянки і поселення періодів неоліту-бронзи: Микільська 

Слобідка, Вигурівщина, Гнідин, Вишеньки, Підгірці, а головне, багату на 

знахідки пам’ятку доби бронзи в заплаві Дніпра поблизу міста Трипілля. 

Більшість з відкритих пам’яток – багатошарові і, очевидно, містили в складі 

підйомного матеріалу трипільську кераміку. На це вказують описи фрагментів 

посуду з орнаментом у вигляді горизонтальної лінії з нігтьових вдавлень, 

відбитка шнура або орнамент, що вирізняється правильним і складним 

рисунком [Біляшівський, 1890, с. 19; 1891, с. 436]. Варто відмітити точність з 

якою М.Ф. Біляшівський описував знахідки і їхнє місцезнаходження. Це в 

подальшому дозволило без особливих складнощів, якими часто зумовлено 

неможливість локалізації пам’яток за звітами навіть середини  XX століття, 

віднайти і дослідити ці місцезнаходження наступними поколіннями археологів. 

Інша важлива заслуга М.Ф. Біляшівського те, що він одним з перших побачив у 

віднайдених В.В. Хвойкою глинобитних площадках залишки саме жител, 

якими вони насправді і є, а не культові поховальні споруди, якими їх вважав 

першовідкривач [Біляшівський, 1899, с. 43]. 

Але сталося так, що відкриття і усвідомлення Трипілля як окремого 

культурно-історичного феномену фіналу епохи каменю і початку доби бронзи 

території Правобережної України і КП зокрема, пов’язано з ім’ям В.В. Хвойки. 

Неабияка енергійністю і працелюбністю, про що часто в своїх спогадах про 
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В.В. Хвойку зазначали колеги дослідника, штовхали його до безкінечних 

відкриттів та досліджень старожитностей починаючи з середини 1890-х рр. 

Вказуючи на своєрідність отриманих артефактів, переважно фрагментів 

кераміки з різних місцезнаходжень Подніпров’я, В.В. Хвойка зробив спробу 

створити першу періодизацію культури. Вона ґрунтувалась на різниці в техніці 

виконання посуду, орнаменту і форми, а також наявності серед матеріалів 

виробів з міді. Виділивши два періоди: «культура А» – пам’ятки типу Трипілля, 

Верем’я, Щербанівка (етап В І за Т.С. Пассек) і «культура В» типу Гребені, 

Ржищів (етапів В ІІ - С І), В.В. Хвойка визначив, що населення, відоме за цими 

артефактами є автохтонним, осілим і землеробським [Хвойка, 1899; Хвойка, 

1913]. Пам’ятки розкопані спершу на Кирилівських висотах, а пізніше в 

Бортничах, які наразі віднесені до пізнього Трипілля етап С ІІ, вчений вважав 

неолітичними і більш ранніми відносно поселень «Культури А». В процесі 

подальших досліджень була доведена хибність даної концепції і спростовано 

місцеве походження трипільської культури. Але завдячуючи відкриттям 

В.В. Хвойки, посилився інтерес до стародавньої історії і було покладено 

початок наукової дискусії щодо достовірності інтерпретацій і методів 

археологічного дослідження. 

В 1893-94 рр. В.В. Хвойка в процесі досліджень Кирилівської 

палеолітичної стоянки натрапив на залишки пізньотрипільського поселення, 

яке розкопав впродовж 1895-96 рр. Воно розташовувалось на високому правому 

березі Дніпра, одному з мисів Лук’янівського плато, на місці тогочасних садиб 

Багрія і Зіваля (вул. Кирилівська №59-61). Дослідник відкрив 48 заглиблених у 

землю об’єктів, більшість з яких було інтерпретовано як залишки жител. Дана 

пам’ятка була утворена не лише об’єктамив пізньотрипільського часу, а й доби 

бронзи і поховань пізніших епох. Описуючи розкопані житлові об’єкти, 

В.В. Хвойка ще не проводив чіткої диференціації між пізньотрипільськими і 

приналежними до періоду ранньої бронзи, зарахувавши весь матеріал до 

неолітичної доби [Хвойка, 1901, с. 754-763]. На думку Ф.К. Вовка, 

першодослідник все таки бачив різницю, яка полягала в тому, що частина 



15 
 
землянок лежали дещо ближче до поверхні землі, відрізняючись набором 

знарядь з кістки і орнаментом на посуді, який був значно різноманітніший 

[Вовк, 1899, с. 13], тобто належний до бронзової доби.  

Вперше широкий науковий загал дізнався про виявлене «неолітичне» 

поселення з доповіді В.Б. Антоновича на Х Археологічному з’їзді в Ризі 

(1896 р.), і звітів на засіданнях Товариства Нестора Літописця. Доповідач вже 

тоді сміливо припустив, що Кирилівські висоти належать до однієї і тієї ж 

культури, що й виявлені ним матеріали в печерах Смородинського узвозу 

[Антонович, 1900, с. 84]. Щоправда ідея еволюційного розвитку від «печерних» 

до «цивілізованих людей», що освоїли обробку міді, розвиваючись в 

Середньому Подніпров’ї, себе не виправдала. Але це спонукало до обстеження 

нині зруйнованих численних печер в лесових масивах правого берега Дніпра, 

одна з яких була виявлена і біля м. Трипілля [Біляшівський, 1890, с. 20]. Ще 

більш важливим стало визнання за схожістю розпису на посуді,  належності до 

однієї культури старожитностей Подністров’я і Подніпров’я: Більче Злоте 

(печера Вертеба) [Bilcze Zlote, 2013] і поселення біля садиби Світославського 

[Антонович, 1900, с. 84].  

В 1895 р. В.В. Хвойка розкопав поселення на сусідньому з садибою 

Багрія мисі, що належав С.І. Світославському. Тут дослідник виявив 12 

місцезнаходжень, очевидно залишків пізньотрипільських землянок. Судячи з 

опису кераміки, які навів В.В. Хвойка, це поселення належить до етапу С І 

лукашівської групи пам’яток [Хвойка, 1901, с. 763-768; Відейко, 2006а, с. 75]. В 

цьому ж році В.В. Хвойка продовжив подальші пошуки аналогічних артефактів 

біля багатих на знахідки місцезнаходжень в околицях Трипілля і сусідніх сіл 

Верем’я, Щербанівка, Стайки, Халеп’я і Жуківці. Локалізувавши місця 

поселень, в тому числі завдяки проведеним опитуванням місцевого населення, 

дослідник присвятив декілька наступних років розкопкам глинобитних 

«площадок» в цьому мікрорегіоні. 

Вже на початку ХХ ст. В.В. Хвойкою було відкрито і частково розкопано 

ще 4 пізньотрипільських поселення: одне софіївського типу в Бортничах, 
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наступне біля впадіння р. Сирець в Дніпро [Пассек, 1949, с. 184], а також 

поселення етапу С І на Старокиївській горі і в Білогородці [Хвойка, 1913]. В 

1907 р. на території Старокиївської гори, тогочасна садиба лікаря 

М.М.Петровського, а нині територія Національного музею історії України (далі 

НМІУ), в процесі дослідження залишків давньоруських майстерень, укріплень і 

язичницького капища, В.В. Хвойка відкрив і розкопав заглиблене в землю 

житло пізньотрипільського часу, очевидно, кінця етапу С І [Відейко, 2006б, с. 

33; Колeснікова, Відейко, 2013, с. 12].  

Інтерпретуючи результати своїх розкопок і аналізуючи матеріали з них, 

В.В. Хвойка обґрунтував землеробсько-скотарський характер ведення 

господарства трипільським населенням, ілюструючи це знахідками обвуглених 

зерен пшениці, ячменя і проса [Хвойка, 1913, с. 23]. Пізніше іншими 

дослідниками питання зміни господарства трипільської культури, особливо на 

етапі С ІІ, ставилося неодноразово [Пашкевич, Відейко, 2006]. Тому в роботі 

буде наведено і перевірено всі можливі палеоекономічні реконструкції.  

Розділивши трипільський посуд на 2 групи, В.В. Хвойка заклав основу 

першої класифікації трипільської кераміки Подніпров’я. З огляду на різницю 

керамічних стилів, вже тоді було започатковано поділ трипільських пам’яток на 

дві культурні лінії розвитку, що в подальшому призвело до виділення 

східньотрипільської і західнотрипільської культур [Рижов, 2007]. 

Після В.В. Хвойки, вивченням трипільських пам’яток, зокрема, пізніх 

території КП, займалися його учні і колеги, серед яких відомі дослідники: 

В.Є. Козловська і В.М. Щербаківський. 

В 1913 р. В.М. Щербаківський майже повністю дослідив поселенні Лукаші, 

розкопавши залишки 9 жител [Лугова, Луговий, Ткаченко, 2011]. Перебуваючи 

в еміграції, в 1923 р. археолог-аматор описав головні особливості кераміки з 

поселення Лукаші [Щербаківський, 1923]. Пізніше, це дозволило В.О. Круцу 

виділити окремий лукашівський тип пам’яток [Телегин, Круц, Ф.е. №1966/1, с. 

18; Круц, 1969, с. 208; 1977]. Крім 112 фрагментів кераміки, що зберігаються в 

Полтавському краєзнавчому музеї [Лугова, Луговий, Ткаченко, 2011, с. 163; 
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Бузян, 2004, c. 306], основна маса матеріалів з епонімної пам’ятки втрачені. 

Нажаль, в публікації першодослідника немає опису розкопаних об’єктів, а 

наведено лише широкі аналогії з відомими на той час поховальними 

пам’ятками, з метою довести призначення «площадок» в якості поховальних 

споруд [Щербаківський, 1923].  

Також в кінці XIX ст. було відкрито інше, не менш важливе за своїм 

значенням пізньотрипільське поселення біля с. Євминка. Частину знайдених на 

ньому трипільських матеріалів в 1902 р. було придбано до Київського міського 

музею старожитностей і мистецтв, про що свідчать описи складу колекції, 

зроблені рукою В.В. Хвойки [Якубенко, Кириленко, 2015]. Зібрання 

К.А. Ставровського з Євминки в 1908 р. надійшли на збереження і 

експонування до Чернігівського музею [Кириленко, 2014г]. В 1924-25 рр. 

аматорські дослідження на пам’ятці проводив місцевий краєзнавець 

А.Г. Розанов, який зібрав значну колекцію старожитностей, що також частково 

потрапила до Київського міського музею. Це посилило зацікавленість 

дослідників давньої історії пам’ятками КП і Подесення зокрема. Про це 

свідчить діяльність Остерського товариства Краєзнавців, на засіданнях якого 

читались лекції професора Київського Археологічного Університету 

В.Г. Дінеуса – «Трипілля на Остерщині», та інші [Розанов, 2011]. 

В 1925-26 рр. чергові розкопки поселення здійснив науковий 

співробітник Всеукраїнського археологічного комітету М.О. Макаренко. За 

умов недостатньої розробленості методики – поселення копалося безсистемно, 

дослідник отримав значну кількість матеріалів з широкої площі (лише в 1926 р. 

було розкрито 435 м кв.). М.О. Макаренко виявив декілька культурних 

горизонтів але не зафіксував жодного об’єкта. Очевидно, це пов’язано з 

відсутністю залишків глинобитних наземних жител на поселенні, які очікував 

побачити вчений. Знайдену кераміку, що, скоріш за все, походить із землянки 

або господарських ям, було розподілено на дві великі групи [Макаренко, 1926, 

с. 62-63]. До першої увійшли фрагменти посуду зі значними домішками в 

керамічній масі, прикрашені відтиском шнура, насічками, гребінкою і 
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штампом. В групу 2 потрапили розписна кераміка із відмученої глини, що 

асоціювалася із трипільською [Макаренко, 1927, с. 85-86]. Очевидно, до першої 

групи були віднесені, крім фрагментів кераміки середньодніпровської культури 

шнурової кераміки, кухонний посуд з лукашівського культурного горизонту і 

кераміка софіївського типу. 

Спочатку М.О. Макаренко, а пізніше й Т.С. Пассек об’єднали різночасові 

шари в єдиний комплекс, що призвело до хибного культурно-хронологічного 

трактування поселення. Значна частина кераміки середньодніпровської 

культури шнурової кераміки (далі СКШК), яка потрапила до складу колекції, 

була сприйнята Т.С. Пассек як трипільська, з огляду на використання відтиску 

шнура [Пассек, 1949, с.160]. Очевидно, дослідниця поєднала різнокультурні 

комплекси в єдиний, з огляду на часте вживання шнурової орнаментації на 

пам’ятках усатівського, вихватинського, гордінештського і городського типів, 

території Нижнього і Середнього Подністров’я та Волині. Т.С. Пассек 

розцінювала кераміку СКШК як належну до доби бронзи, але не відділяла її 

хронологічно від пізньотрипільського комплексу, наводячи аналогії з інших 

трипільських поселень в Городську, Райках, Колодяжному, Кирилівських 

Висотах, Бортничах і Гнідині, а також пам’яток катакомбної культури. 

Відсутність чіткої стратиграфії призвела до синхронізації пізньотрипільських 

пам’яток з СКШК [Пассек, 1947, с. 34], що спростовано сучасними 

дослідженнями. Також, вчена припускала їхнє утворення саме з пізнього 

Трипілля через стадію городсько-усатівських пам’яток [Пассек, 1947, с. 50]. 

Аналогічну кераміку дослідниця виділяла на поселеннях Лукаші, Євминка і 

Бортничі, відносячи їх також до катакомбної культури, хочa в Лукашах її і не 

було виявлено [Пассек, 1949, с.183].  

Починаючи з середини 20-х рр. XX ст. вивчення трипільських 

старожитностей КП було зосереджене навколо створеної в 1925 р. Трипільської 

комісії при Всеукраїнському археологічному комітеті (далі ВУАК). До неї 

увійшли археологи і історики, що сформувалися, як вчені ще в часи Російської 
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імперії. Це обумовило методику їхніх досліджень і стиль інтерпретації 

старожитностей.  

В.Є. Козловська, однією з перших порівнюючи матеріали поселення 

Бортничі ур. Топілець і Кирилівські висоти (садиба Багрія), визначила 

належність їх до ПТК [Козловська, 1928, с. 55]. Також дослідниця вказала на 

потребу виділення окремих типів і варіантів в межах масштабної трипільської 

культури, що було з точки зору методології прогресивною позицією. Але, разом 

з тим, дослідниця продовжувала використовувати застарілу класифікацію 

кераміки В.В. Хвойкою, керуючись цим принципом при доповненні відносної 

хронології і виділенні окремих типів посуду. 

В 1930 р. П.П. Курінний акумулював всі відомі на той час матеріали 

періоду неоліту-енеоліту і доби бронзи для створення відносної хронології 

трипільської культури [Курінний, 1930, с. 23-30]. Тому, порівнявши комплекси 

з Лукашів і Євминки, назвав їх «варваризованими» по відношенню до інших 

відомих трипільських поселень [Курінний, 1926, с. 67].  

Питаннями палеоекономіки займалися С.С. Магура і К.Ю. Коршак 

[Магура, 1926, с. 97-112; Коршак, 1935, с. 9-50], що дозволило впевнено 

констатувати землеробсько-скотарський тип ведення господарства трипільцями 

Подніпров’я аж до їхнього зникнення. Реконструйовані соціально-економічні 

відносини мали характер колективного господарювання і власності. 

Допоміжною галуззю були названі скотарство, збиральництво і полювання 

[Коршак, 1935, с. 9-50]. Дані роботи, хоч і мали багато дискусійних висновків, 

заклали основу для проведення подальших палеоекономічних реконструкцій 

[Бибиков, 1965] і розвитку експериментального, а також трасологічного 

напрямків досліджень. 

Згортання діяльності Трипільської комісії ВУАК, що остаточно припиняє 

своє існування в 1930 р., пов’язане із забороною працювати в галузі археології 

[Відейко, 2012]. Це сталося виключно з ідеологічних причин, коли багатьох 

українських вчених було репресовано і засуджено через патріотичні 

переконання. Цими трагічними подіями завершується початковий, що інколи 
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називається краєзнавчим або аматорським, етап дослідження ТК КП [Відейко, 

2012; Кириленко, 2014г]. 

Отже, аналіз теоретичних і практичних здобутків вчених початкового 

періоду дослідження характеризується накопиченням даних, відкриттям 

пам’яток, створенням перших карт і періодизацій, а також як хибністю, так і 

влучністю висунутих історичних реконструкцій. Навіть через відсутність 

уніфікованої на той час методики ведення польових досліджень і часткову 

втрату польової документації, і здобутих артефактів, результати цих робіт не 

втратили своєї цінності. За період близько третини століття, було закладено 

основу для формування вітчизняної археологічної науки і подальших 

досліджень Трипілля загалом. Перша спроба створення відносної періодизації з 

двох етапів – А і В, базувалась на основі матеріалів з розкопок В.В. Хвойки і 

розробленої на основі їх першої не зовсім функціональної класифікації 

кераміки. Визначено тип ведення господарства, як хліборобсько-скотарський з 

допоміжними галузями збиральництва і полювання. Наведено перші 

інтерпретації глинобитних жител, більшість з яких були помилковими, 

ґрунтуючись на популярному тоді поясненні їх як колумбаріїв. 

В статті Т.М. Мовчанівського, очевидно, частково через політичні 

причини, наведена розгромна критика «старої школи», до якої були зачислені 

В.В. Хвойка, С.С. Гамченко, М.Ф. Біляшівський, В.Є. Козловська, 

П.П. Курінний, М.О. Макаренко та ін. Основними вадами роботи попередників 

вчений вважав: відсталість у методах польових досліджень і незадовільна 

фіксація здобутих матеріалів, дотримання формально-типологічних принципів, 

що разом з суб’єктивними принципами мислення, призводили до висування 

необґрунтованих теорій [Мовчанівський, 1935, с. 67]. Конкретні приклади 

помилок в інтерпретації матеріалів або ж визначенні остеологічних матеріалів, 

красномовно переконують в правильності оцінки Т.М. Мовчанівського. Також, 

вчений справедливо наголосив на необґрунтованості класифікації кераміки і 

інтерпретації глинобитних жител в якості «колумбаріїв» чи «будинків мертвих» 

[Мовчанівський, 1935].  
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Своєю критичною статтею Т.М. Мовчанівський підвів підсумок першого 

етапу дослідження Трипілля. Таким чином, в 30-х роках ХХ ст. існував 

комплекс наукових проблем, який потрібно було вирішити. Найголовнішими 

питаннями залишалося створення робочої класифікації кераміки, що 

уможливило б вироблення достовірної і обґрунтованої періодизації, а також 

виділення груп і типів пам’яток, що максимально точно відображають реально 

існуючі в минулому соціальні організми: родові общини і племена.  

Період вивчення пізнього Трипілля КП з 1934 по 1980 рр. 

характеризується активними польовими дослідженнями, розробкою методики і 

написанням ґрунтовних узагальнюючих праць з цієї проблематики. Формально 

його можна поділити на декілька етапів: 1) від заснування Інституту історії 

матеріальної культури (далі ІІМК), впродовж часу діяльності експедиції 

«Великий Київ» ІА АН УРСР, підсумком чого стало написання дисертації 

Ю.М. Захарука [Захарук, 1952]; 2) з початком досліджень в 1962 р. за участі 

В.О. Круца – видатного дослідника ПТ КП, що співпало з активними 

розкопками і розвідками викликаними будівництвом Київської ГЕС, і 

завершуючи виходом в науковий світ ряду узагальнюючих праць Т.Г. Мовші, 

В.Г. Збеновича, В.О. Круца і В.О. Дергачова [Мовша, 1971, 1972; 

Збенович,1972; Круц, 1977; Дергачев, 1980]. 

В 1934 р. ВУАК було реорганізовано і створено ІІМК АН УРСР. Пізнє 

Трипілля з огляду на хронологію і особливості керамічного виробництва, 

ведення господарства і спорудження жител, було виділено в окремий 

своєрідний культурно-хронологічний комплекс або горизонт, який почали 

досліджувати в контексті з трипільськими пам’ятками попередніх періодів. 

Усвідомлення ПТ пов’язувалась з швидкою видозміною матеріальної культури 

Трипілля на території всього ареалу існування.  

Більшість археологів, що працювали в Трипільській комісії піддалися 

репресіям за сфальсифікованими звинуваченнями, що унеможливило 

продовження їхніх досліджень. С.С. Магура – єдиний дослідник з Трипільської 
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комісії, хто продовжив проводити розкопки, але теж лише до 1938 року, коли 

його було засуджено і страчено.  

Разом з С.С. Магурою на дослідженні трипільських поселень біля 

с. Халеп’я працювали Т.С. Пассек, а згодом і Є.Ю. Кричевський. Саме тоді, 

розкопки почали проводити за вдосконаленою методикою, коли «площадки» 

розкривалися повністю не лише для вилучення матеріалів, а й для фіксації їхніх 

конструктивних особливостей, стратиграфічних розрізів. Цей підхід дозволив 

документувати отримані результати і будувати історичні реконструкції, 

підтверджуючи їх планами виявлених об’єктів. Такий підхід заклав принципи 

роботи трипільських експедицій аж до сьогодення. З 1934 по 1938 рр. вченими 

було повністю розкопано поселення Коломийщина 1 і Коломийщина 2. 

Результати цих масштабних досліджень остаточно і повністю спростували 

помилкові гіпотези про призначення глинобитних споруд в якості поховальних 

конструкцій.  

Велика кількість непорушеної і виявленої в закритих комплексах кераміки, 

в результаті її опрацювання, дозволило розробити більш якісну і ґрунтовну 

класифікацію, яка була покладена в основу періодизації, розробленої 

Т.С. Пассек в 30-х рр. ХХ ст. Вона була опублікована у вигляді монографії 

1949 р., яка не втратила актуальності й дотепер [Пассек, 1949]. Дана робота 

заклала основу для науково обґрунтованого членування трипільської культури 

на 3 періоди. Пізній або період «С», був в основному виділений за матеріалами 

Київського Подніпров’я і Волині. Через регіональну специфіку і значну 

відмінність матеріалів, що видозмінювалися впродовж близько 800 років, як 

було встановлено за абсолютним датуванням [Rassamakin, 2012], пам’ятки 

періоду С були поділені на два етапи – початок пізнього періоду С І, який 

ілюструвався матеріалами з Коломийщини 1 і етап С ІІ (Городськ, Паволоч, 

Райки, Колодяжне, Євминка, Лукаші). За цією схемою всі відомі 

пізньотрипільські пам’ятки Київського Подніпров’я були віднесені до 

городсько-волинської групи пам’яток, виділення якої стало можливим в 

результаті проведення розкопок на поселеннях Райки і Колодяжне – 
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С.С. Гамченком, в Городську – В.П. Петровим і Е.Ю. Кричевським в 1936-1937 

рр. [Петров, 1940; Кричевський, 1940], а в 1939-1940 рр. – М.Л. Макаревичем. 

Т.С. Пассек однією з перших обґрунтувала виділення окремих локально-

хронологічних одиниць в межах всієї культури, відокремивши макрорегіон 

Києво-Волинське Полісся, який займали найпізніші трипільські пам’ятки від 

Стиру і Західного Бугу на Заході і до Остра на Сході, в межах басейну правих 

приток Прип’яті, Ірпеня, Стугни, Трубежу, Остра і нижньої течії Десни 

(Додаток Б: Б. 2). Інша назва для С ІІ – городсько-усатівський етап, що за 

територіальним принципом поділявся на північні С ІІ і південні γ ІІ пам’ятки. 

Окремі поселення, як Городськ, що були досліджені найкраще, виділялися в 

межах мікрорегіонів як типи, для відображення особливостей розвитку 

культури. Тому, принцип виділення городсько-волинської групи в окрему 

структурну одиницю пізнього Трипілля базувався на методах картографії і 

співставлення-порівняння. Опис остеологічних, керамічних матеріалів, 

особливостей житлобудівництва, знарядь праці і топографії поселень став 

основнимі критерієм для порівняння відомих на той час трипільських пам’яток 

Києво-Волинського Полісся (Райки, Колодяжне, Євминка, Лукаші, Бортничі, 

Гнідин, Сирець). Тому Городськ, будучи найкраще дослідженим серед інших 

північних поселень, був виділений з поміж інших, в якості епонімної пам’ятки 

[Пассек, 1949].  

Порівняння і співставлення пам’яток відбувалось за характеристиками 

наймасовішого і найбільш хронологічно гнучкого матеріалу – кераміки. 

Класифікація посуду Т.С. Пассек складається з 4 груп, за принципом 

відмінності орнаменту, як ключового елементу. Другорядними ознаками поділу 

стали технологічні особливості виготовлення кераміки і варіабельність типів 

виробів за формою [Пассек, 1949, с. 161]. Але опис посуду ще не містив даних 

щодо статистичних підрахунків будь-яких ознак, що робило неможливим більш 

точне порівняння кожної окремої пам’ятки з іншими, окрім як за візуальним і 

гіпотетично-логічним принципом. 
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Е.Ю. Кричевський в своїх працях намагався прослідкувати причини, що 

призвели до зміни пізньотрипільських пам’яток відносно розвиненого 

Трипілля. Основну увагу вчений звертав на заміну наземних глинобитних 

жител заглибленими землянками і місце розташування поселень, як фактори що 

відобразили поступове згасання і зникнення культури. Виявлення значної 

кількості остеологічних матеріалів на пізньотрипільських поселеннях Волині, 

що належали свійським тваринам, дали підставу стверджувати про перехід до 

повного скотарства, зокрема конярства [Кричевський, 1941]. Пізніше дана 

гіпотеза неодноразово критикувалася колегами, остаточно втративши вагу після 

обґрунтування її хибності В.О. Круцом [Круц, 1977, с. 141-146]. 

В цей час, через посилення будівництва відкриваються все нові й нові 

поселення. В межах міста Київ в 1937, 1938 і 1941 рр. були відкриті 

пізньотрипільські поселення Липки, вул. Ворошилова (сучасна вул. Ярославів 

вал) і Корчувате. Збільшення кількості відомих пізньотрипільських пам’яток 

регіону, а також їх відмінний образ від городсько-волинських, логічно підвело 

до потреби виділення місцевого варіанту культури. Зробити це обґрунтовано 

дозволили відкриття і дослідження унікальних кремаційних могильників в ході 

планової експедиції «Великий Київ», запровадженої з 1947 р. під керівництвом 

П.П. Єфіменка. Так, в 1947 р. І.М. Самойловським було виявлено могильник 

біля с. Софіївка, який пізніше дослідив Ю.М. Захарук [Захарук, 1952]. В 1950 р. 

відкрили Червонохутірський і Чернинський могильники, досліджені 

В.М. Даниленком, М.Л. Макаревичем і В.І. Канівцем [Захарук, 1952; 

Даниленко, Маркевич, 1956; Канівець, 1956]. Дещо пізніше, в 1962 р. 

В.О.Круцом був виявлений і досліджений останній із відомих софіївських 

кремаційних могильників – Завалівка [Круц, 1968]. 

Поселення софіївського типу на Сирці (в межах Києва) дослідив 

Ю.М. Захарук, відкривши в процесі розкопок ще два сусідніх – Сирець 2 і 

Сирець 3 [Захарук, 1956а]. Н.П. Амбургер і Т.Д. Белановська проводили 

розкопки в Бортничах, на поселенні, що раніше досліджував В.В. Хвойка 

[Амбургер, Ф.е. №1949/3в.; Козловська, 1928]. 



25 
 

Вивчаючи нові дані з поселень і могильників етапу С ІІ КП, Ю.М. Захарук 

намагався розкрити особливості зникнення трипільської культури, доводячи 

абсолютну самобутність її як Середньодніпровського варіанту, відносно 

усатівських і городсько-волинських пам’яток [Захарук, 1953б, Захарук, 1954, 

с.21]. Важливе питання генетичних витоків населення софіївського типу, що 

залишило поселення Кирилівські висоти, Бортничі, Сирець і кремаційні 

могильники, вчений напряму зв’язував з типом Коломийщина 1, пов’язуючи 

його з окремим плем’ям, що контактувало з іншими колективами [Захарук, 

1953а, с. 155]. Крім цього, вчений помітив ряд нових елементів, що маркували 

собою вплив ранньобронзових скотарських культур на складання даного типу 

[Захарук, 1953б, с.78-80]. Але дослідник чітко відмежував пам’ятки фіналу 

енеоліту від ранньобронзових культур, наводячи прикладом розташовані поруч 

поселення СКШК з «чистими» комплексами, без наявної там трипільської 

кераміки, що свідчило, на його думку, про їхнє відокремлене в часі існування 

[Захарук, 1954, с.22]. Також, Ю.М. Захарук спростував думки про вплив 

катакомбної культури на пізньотрипільські пам’ятки і відкинув гіпотезу, щодо 

формування середньодніпровської культури доби ранньої бронзи на основі 

трипільського населення [Захарук, 1954, с. 27-28]. 

Ю.М. Захарук детально описав відмінність кераміки софіївського типу 

відносно пам’яток типу Коломийщина 1, вказуючи на разючу різницю в техніці 

виготовлення, складі керамічного тіста і орнаментації, а також наявності 

своєрідних типів посуду. Одним з таких типів є розписний посуд, але 

виготовлений з керамічної маси, що містить в складі значну кількість домішок 

[Захарук, 1954, с. 20-22]. Серед нових типів посуду, що не зустрічаються на 

попередніх трипільських пам’ятках, Ю.М. Захарук відмічав появу нечисленних 

«кулястих амфор» та «дзвоновидного посуду». 

Розглядаючи питання господарства, Ю.М. Захарук не погодився з 

висновками Є.Ю. Кричевського, щодо переважання скотарства в 

пізньотрипільський час, припускаючи лише можливість значного посилення 

його ролі. Помилковою на нашу думку, є безапеляційна критика  
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Є.Ю. Кричевського, який писав про «радикальні» зміни, що відбулись з 

переходом до етапу С ІІ. Ю.М. Захарук обґрунтовував тезу про закономірний 

процес видозміни культури [Захарук, 1954, с. 24]. Дослідник підкреслив 

особливість розташування софіївського типу пам’яток на території, де невідомі 

старожитності попереднього етапу, додавши, що в ареалі Кломийщини 1 не 

зустрічаються поселення типу Софіївка. Висновком з цього стало те, що 

трипільське населення просунулося на нові необжиті території, відмінні від 

звичного їм ареалу і частково заселені інокультурними племенами, що в 

комплексі і вплинуло на формування своєрідного образу культури софіївського 

типу [Захарук, 1954, с. 27]. Серед інших своєрідних ознак софіївського типу, 

Ю.М. Захарук наводить факт широкого використання просвердлених бойових 

сокир і мідної зброї, виявлених на кремаційних могильниках. 

Отримані матеріали дозволили Ю.М. Захаруку доповнити теоретичну 

основу локально-хронологічного дроблення пізнього Трипілля і загалом 

археологічних культур. Порівнюючи кожну окрему пам’ятку чи цілу групу з 

певним родоплемінним колективом, вчений виділяв повноцінний 

археологічний комплекс пам’яток (АКП), який характеризувався ознаками 

таких категорій, як: 1) знаряддя праці, зброя, 2) кераміка, 3) залишки фауни і 

флори, 4) прикраси, предмети культу та мистецтва, 5) форма поселень та жител, 

6) поховальний обряд та поховальні споруди [Захарук, 1964, с. 20]. 

Такий АКП є «ідеальним», адже в реальності для його отримання потрібно 

провести масштабні польові дослідження. Тому, лише повноцінно досліджені 

пам’ятки стають «епонімними» або «абсолютами» для порівняння їх з іншими  

менш дослідженими, відомими, в основному, за наймасовішим матеріалом – 

керамікою. Ю.М. Захарук виступав проти невиправданого звуження джерельної 

бази в процесі дослідження, але зазначав, що кераміка є провідною культурно 

визначальною рисою, адже її багато, вона часто відтворюється, чим і маркує 

хронологію і відмінності між різними колективами [Захарук, 1964, с. 22-26]. 

Тому, виділення типів пам’яток за єдиним всім притаманним критерієм, 

дозволяє уникнути плутанини і порівняння різнорівневих культурних утворень.  
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Крім Ю.М. Захарука проблематику походження софіївського населення 

вивчав також В.М. Даниленко, що породило дискусію, в якій останній 

відстоював виділення окремої «Києвотрипільської культури» [Даниленко, 

1953]. На думку вченого, виділення цієї етноплемінної групи відбулося через 

зливання трипільського субстрату з місцевим неолітичним населенням, що в 

подальшому призвело до формування дніпро-деснянської культури, в якій 

трипільські риси розчинилися повністю і остаточно [Даниленко, 1953, с. 81-83]. 

Дана гіпотеза в подальшому не була обґрунтування, але в ході дослідження 

неолітичних пам’яток ямково-гребінцевої кераміки в басейні р. Десна, було 

виявлено декілька поселень зі змішаними трипільсько-неолітичними 

комплексами, що свідчило про спільне проживання давнього населення в 

регіоні. 

Підсумком роботи експедиції «Великий Київ» стало картографування 

відкритих в процесі дослідження і відомих до того пізньотрипільських пам’яток 

Київського Подніпров’я, які О.Г. Шапошнікова розділила на два періоди: 

середній і пізній [Шапошнікова, 1953, с. 138-147]. Такий поділ був зумовлений 

особливостями кераміки виділених В.О. Круцом чапаївського і лукашівського 

типів з елементами орнаменту і форм посуду розвиненого Трипілля, а також 

відмінних рис кераміки софіївського типу етапу С ІІ. 

Наступний період досліджень пов’язаний з активними роботами, 

спричиненими будівництвом Київської ГЕС. В цей час, разом із 

Ю.М. Захаруком, Д.Я. Телегіним, В.Г. Збеновичем, С.С. Березанською та 

іншими, до вивчення пізнього Трипілля Київського Подніпров’я долучився 

В.О. Круц. Тепер розкопки почали супроводжувати детальними звітами, що не 

втратили наукової цінності й дотепер. Методика камерального опрацювання і 

обробки матеріалів значно ускладнилась і покращилась. Саме в цей час 

завдяки, головним чином, наполегливій роботі В.О. Круца було накопичено 

основну масу матеріалів і теоретичних розробок з історії ПТ КП. 

Тривалий і насичений період польових досліджень В.О. Круца на 

пізньотрипільських пам’ятках Київського Подніпров’я тривав з 1962 по 1973 
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рр. і завершився відкриття кількох десятків поселень і одного могильника, що 

детально описано у присвяченій цьому статті [Кириленко, 2015г]. Завдяки 

цьому число відомих трипільських пам’яток регіону збільшилось майже в двічі. 

Понад 30 з них були досліджені за участі В.О. Круца, з яких найбільш важливі: 

Завалівка, Євминка 1, Євминка 2, Чапаївка, Козаровичі, Львівська площа і 

Проців. Результати дослідження В.О. Круца викладені у формі дисертації на 

тему «Населення Середнього Подніпров’я в епоху міді» [Круц, 1974б],  

Працюючи над дослідженням В.О. Круц обґрунтував і доповнив раніше 

розроблену Т.С. Пассек, Ю.М. Захаруком і іншими археологами 

класифікаційну схему, за якою трипільське населення Середнього Подніпров’я 

від початку етапу С І до кінця С ІІ, розвиваючись і поступово змінюючись 

пройшло стадії: Коломийщина 1, Чапаївка, Лукаші і Софіївка [Круц, 1971а; 

1971б]. Висновки базувалася на чітких принципах формально-типологічно 

методу, яким було описано особливості керамічних комплексів, топографію 

розташування пам’яток, житлових об’єктів, остеологічних залишок і інвентарю. 

Тип пам’яток Коломийщина 1 з огляду на територіальну відокремленість, 

відмінності в рисах посуду і житлового будівництва, до пізнього Трипілля 

Київського Подніпров’я В.О. Круц не включав. В результаті цей підхід заклав 

основу для подальшого удосконалення і уточнення культурно-хронологічно 

схеми і періодизації. 

Оцінюючи походження сировини для крем’яних, мідних, бурштинових і 

інших виробів з поселень і, особливо, могильників, В.О. Круц вказав на активні 

міжплемінні обміни пізньотрипільських колективів Середнього Подніпров’я, 

Волині і більш віддалених районів Північного Причорномор’я, Балкан і Кавказу 

[Круц, 1977, с. 135]. 

Аналіз топографічних особливостей розташування поселень етапу С І - С ІІ 

в Середньому Подніпров’ї, дозволило В.О. Круцу визначити принцип заселення 

регіону. Найбільш популярними місцями були високі ділянки терас і лише 

подекуди підвищення в заплавах, що свідчило про традиційне землеробське 

спрямування господарства, а подекуди й необхідність в захисті поселень [Круц, 
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1977, с. 140-142]. Спираючись на аналіз фауністичних решток проведений 

В.І. Бібіковою, вчений спростував гіпотезу про перехід населення софіївського 

типу до переважаючого скотарства. Крім цього, В.О. Круц встановив 

залежність між переважанням мисливства в періоди заселення Київського 

Подніпров’я в кінці етапу В ІІ – на початку С І (Чапаївка) і на етапі С ІІ 

(софіївські пам’ятки), від кризових моментів, пов’язаних з тиском сусідніх 

племен [Круц, 1977, с. 137-138]. Це також стало додатковим фактом відмінності 

типу Чапаївка від спорідненого і синхронного населення Коломийщини 1 

[Круц, 1977, с. 142-144].  

Працюючи над періодизацією пам’яток Подніпров’я, В.О. Круц виділяв 

перехідні типи, такі як Козаровичі – між пам’ятками типу Чапаївка і Лукаші і 

Євминка/Борничі – між Лукашами і Софіївкою, уточнюючи мікрохронологію 

регіону [Круц, 2008, с. 229]. Для цього чи не вперше були використані 

некалібровані дати С 14, отримані для пам’яток Чапаївка і Євминка 1. Але через 

відсутність датувань для інших територій, було лише підтверджено отримані 

типологічно-порівняльним методом висновки про послідовність цих пам’яток в 

часі [Круц, 1977, с. 147]. Також, вчений залучив у своїх дослідженнях 

результати археомагнітного аналізу, що довело логічність хронологічного 

розриву між Лукашами і Коломийщиною 1. Аналізуючи орнамент, особливо 

розписний, В.О. Круц синхронізував лукашівську групу з томашівськими 

пам’ятками Буго-Дніпровського межиріччя [Круц, 1977, с. 148]. Очевидно, 

«імпорти» з пізньотомашівських пам’яток могли потрапляти до Київського 

Подніпров’я, але більш помітними зараз є контакти із сусідньою канівською 

групою пам’яток кінця етапу С І [Овчинников, 2014, с. 159-160], особливо в 

матеріалах з поселень вздовж Трубежу і на Євминці 1 [Якубенко, Кириленко, 

2015]. Також, В.О. Круц вказував на взаємовпливи між пізньотрипільським і 

неолітичним населенням, що крім обряду поховання відобразилося в 

синкретичній кераміці з пам’ятки Пустинка 5. Просуванням населення типу 

Молюхов Бугор на північ, вчений пояснював відхід частини представників 

Коломийщини 1 на територію Київщини, що й призвело до утворення пам’яток 
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типу Чапаївка. Пізніші впливи Пивихинської культури, що продовжила 

традиції Молюхова Бугра, В.О. Круц прослідкував в орнаменті софіївської 

кераміки, які проявилися переважно на лівобережних пам’ятках. 

Висунута В.О. Круцом гіпотеза поступової зміну лукашівських пам’яток 

софіївськими в процесі їхнього розвитку і під впливом пізньої 

середньостогівської культури типу Пивиха і ранньоямної [Круц. 1977, с. 149-

155] пізніше була переглянута. В.Г. Збенович і В.О. Дергачов пояснювали 

значні відмінності між даними типами вливанням свіжих дністровсько-

прутських культурних традицій, що потрапили в Подніпров’я через Волинь 

[Дергачев, 1980, с. 142], або проміжком часу, що заповнювали невідкриті на той 

час пам’ятки перехідного типу [Збенович, 1972, с. 20]. Пізніше В.О. Круц також 

наголошував на складанні типу Софіївка з населення бринзено-жванецької 

групи [Круц, 1997, с. 245]. Гіпотеза про існування перерви між типами Лукаші і 

Софіївка, на думку М.Ю. Відейка, підтверджується й каліброваним 

радіовуглецевим датуванням [Відейко, 2000, с. 97]. Тому, нібито перехідне 

лукашівсько-софіївське поселення Євминка 1, що складається з двох 

культурних горизонтів [Якубенко, Кириленко, 2015], датується 3600 рр. до н.е 

(ВС) і відноситься до ранньої фази лукашівської групи (Додаток В: В. 1) 

[Rassamakin, 2012]. Пізніше тут існувало й софіївське поселення, але 

відокремлено. На прикладі керамічного комплексу з поселення Кощіївка 8, 

спорідненого із сусідніми городськими поселеннями Паволоч, Корнин та 

іншими [Макаревич, 1952; Осадчий, 2005], що характеризується 

синкретичністю середньодніпровських і дністрово-прутських рис, стає 

очевидним просування останніх з території верхнього Подністров’я і Побужжя, 

транзитом через Східну Волинь. Цей імпульс ліг в основу формування 

софіївських пам’яток, особливо Правобережної Київщини (Кирилівські Висоти, 

Видубичі, Пирогово та інші), що мають багато спільних з городсько-

волинськими пам’ятками рис [Кириленко, 2014в]. 

Масштабний пласт матеріалів, що був добутий в процесі польових робіт в 

даний період дослідження, не лише на трипільських пам’ятках Київського 
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Подніпров’я, а й всієї Правобережної України, сусідніх територій Молдови і 

Румунії, дозволило Т.Г. Мовші, В.Г. Збеновичу і В.О. Дергачову створити ряд 

інтерпретаційних і узагальнюючих праць [Мовша, 1971; Збенович, 1972; 

Дергачев, 1980]. Вчені систематизували матеріали, в тому числі й з території 

КП, порівнюючи їх між собою. В.Г. Збенович доводив доцільність віднесення 

пам’яток етапу С І до середнього Трипілля. Також, вчений розділив городсько-

волинський варіант на городський і троянівський типи. Це стало можливим 

після отримання значних матеріалів, з розкопок Ю.М. Захарука в Новій 

Чорториї, М.Л. Макаревича в Паволочі, Т.Д. Білановської і Н.М. Шмаглія в 

Троянові. В.О. Круц синхронізував городсько-троянівські пам’ятки з 

софіївськими, а лукашівські з типом Колодяжне [Круц, 1977, с. 148]. Дана 

синхронізація не відображає реальної ситуації і потребує уточнення. Також, 

розробляючи структуру КІС Кукутень-Трипілля дослідники поєднували 

генетично споріднені групи пізньотрипільських пам’яток в лінії розвитку, в 

залежності від місця і часу їхнього існування і витоків [Рижов, 2007, с. 443; 

Захарук, 1964, с. 39; Дергачев, 1980, с. 192]. 

Результатами робіт Ю.М. Захарука, В.О. Круца, Т.Г. Мовші, 

В.Г. Збеновича і В.О. Дергачова стало створенням уніфікованих культурно-

хронологічних схем [Захарук, 1962, рис. 4; Мовша, 1972, с. 20-21; 1985а; 

Збенович, 1972, с. 21; Дергачев, 1980, рис. 26] (Додаток В: В. 2, В. 3), що 

обгрунтували різницю і спільність рис пізньотрипільських пам’яток Пруто-

Дністровського межиріччя, Побужжя і Подніпров’я, встановлених на основі 

аналізу матеріальної культури з них.  

В своїй узагальнюючій роботі В.О. Дергачов охарактеризував і в 

результаті уніфікував основні елементи матеріальної культури, характерні для 

кожного з конкретних локальних груп пізньотрипільських пам’яток [Дергачев, 

1980]. Так, було обґрунтовано поняття «пізнє Трипілля», коли до цього 

культурного явища були віднесені пам’ятки лише етапу С ІІ, з  притаманними 

їм комплексом пізньотрипільських рис [Дерачев, 1980, с. 9]. Дотримуючись 

формально-типологічних правил в методиці, В.О. Дергачов відніс пам’ятки 
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лукашівської ЛГП до етапу С ІІ. Головним доводом стали риси керамічних 

комплексів, що за В.О. Круцом, мають більше спільного з наступним 

софіївським горизонтом. Але нами встановлено і описано в наступному розділі, 

що  лукашівські і софіївські матеріали потрапляли до єдиного комплексу, через 

двошаровість пам’яток. Пізніше В.О. Круц та інші дослідники вже почали 

відносити лукашівські пам’ятки частково до етапу С І і найпізніші з них до 

початку С ІІ. Так, С.М. Рижовим було обґрунтовано виділення перехідної фази 

С І – С ІІ [Рижов, 2007, с.368-370]. 

Таким чином, проаналізувавши історіографію і історію дослідження з 1934 

по 1980 рр., логічно підсумовуємо: такими дослідниками як Т.С. Пассек, 

Ю.М. Захарук, В.О. Круц, В.Г. Збенович, Т.Г. Мовша, В.О. Дергачов було 

розроблено і удосконалено методологію дослідження трипільських пам’яток; на 

основі отриманих результатів удосконалено періодизацію – обґрунтовано 

«існування» пізнього Трипілля, спочатку виключно в межах етапу С ІІ, а згодом 

включно з другою половиною етапу С І; закладено основу локального і 

культурного членування пам’яток, процесу культурно-генетичного творення 

пізньотрипільського населення, підтверджено археологічними фактами 

палеоекономічну модель, закладено основи соціально-демографічних 

реконструкцій, запропоновано історичну модель існування пізньотрипільського 

населення.  

Останній період вивчення від кінця ХХ ст. до початку ХХІ ст., в 

історіографічному вимірі пов’язаний з вдосконаленням і переглядом концепцій, 

закладених в дослідженнях попередніх періодів, що переважно знайшли 

відображення в роботах О.Г. Колеснікова [Колесников, 1993] та М.Ю. Відейка 

[2000, 2001, 2002, 2011а]. З 80-их рр. ХХ ст. активні археологічні дослідження 

ПТК КП проводили Т.Г. Мовша, Г.М. Бузян, О.Г. Колесніков, Е.В. Овчинников, 

С.М. Рижов та М.Ю. Відейко. До вивчення проблематики пізньотрипільського 

населення додалися закордонні вчені, серед яких відмітимо роботи польських 

археологів, особливо А. Косько, який провів кореляцію між культурою 
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лійчастого посуду і середнім-пізнім Трипіллям Середнього Подніпров’я [Kośko, 

1981, s. 109-115]. 

Новим підходом у вивченні пізньотрипільського населення, стали спроби 

О.Г. Колеснікова (Корвін-Піотровського) реконструювати соціально-

демографічні особливості на основі кількісних і якісних оцінок могильників і 

поселень [Колесников, 1988; 1993]. О.Г. Колесніков на матеріалах поселень 

типу Коломийщина 1 і Коломийщина 2, а також софіївських кремаційних 

могильників, за допомогою математичних моделей і статистичних обрахунків, 

спробував реконструювати рівень соціальних відносин в середині 

трипільського суспільства етапів С І і С ІІ [Колесников, 1993]. Результати 

отримані вченим, використані в нашому дослідженні і в якості порівняння 

наведені в Розділі 2.  

Постійне звернення до софіївських могильників, як цінного джерела для 

відображення історичних процесів на межі енеоліту – доби бронзи Східної 

Європи, завершилося публікацією матеріалів з них у формі монографії 

В.О. Дергачева та І.В. Манзури [Дергачев, Манзура, 1991]. Якісно новим 

підходом до вивчення матеріалів з цих могильників, стало їх опрацювання 

українсько-польською науково-дослідною командою [Baltic-Pontic Studies, 

1995]. Адже бачення проблематики докорінним образом змінилося з 

інтеграцією української археології в загальноєвропейський процес 

дослідження. Тому, вихід з друку в 1995 р. ряду фундаментальних досліджень в 

третьому томі «Baltic-Pontic studies», ознаменував собою важливу віху в 

процесі трактування цього феномену. Дещо раніше Я. Круком і 

С. Мілісаускасом вже було висунуто і обґрунтовано ідею «баденізації», впливу 

культурного кола Баден-Костолац-Коцофень на процес трансформації 

населення культури лійчастого посуду на території Польщі. Тому, прояви цих 

культурних віянь було віднайдено й в софіївських матеріалах [Kadrov, Kośko, 

Videiko, 1995; Kadrov, 1995; Kośko, Videiko, 1995].  

С. Кадров, А. Косько і М.Ю. Відейко виділили ряд орнаментальних і 

типологічних особливостей, що не мають аналогій з керамікою лукашівського 
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типу. Вчені пояснили їхню появу двома можливими шляхами: складними 

багатоступеневими і важко пояснюваними, з точки зору еволюційного підходу, 

витоками з традицій культур Полгар, люблінсько-волинської і Бодрогкерештур, 

що синхронні розвиненому Трипіллю; із середовища синхронних Софіївці 

культур Баден-Костолац-Коцофені І-ІІІ-Чернавода ІІ [Kadrov, Kośko, Videiko, 

1995].  

Іншими дотичними доводами культурного впливу, а можливо і прямого 

вливання населення із території Закарпаття, стало визначення абсолютної 

хронології, в межах якої датується час утворення софіївських могильників. 

С. Кадров зазначив, що софіївський тип є недовготривалим явищем [Kadrov, 

1995, с. 141], яке існувало близько 100-130 років, що відповідає 2920 – 2790 рр. 

до н.е. За С. Кадровим та іншими дослідниками це час найпізніших етапів 

існування культур Костолац, Коцофені і культури Чернавода ІІ [Kadrov, 1995, с. 

146]. Причини проникнення в Київське Подніпров’я цих культурних елементів 

вчений розглядає на тлі експансії ямної культури у пониззя Дунаю. 

Враховуючи те, що це відбувалося на 500 років пізніше ніж фінал культури 

Полгар, Бодрогкерештур, Лажняни і пізньої фази люблінсько-волинської 

культури, традиції культури Полгар в Софіївці, С. Кадров розглядає як 

результат непрямого, тривалого і багатоступеневого процесу успадкування 

[Kadrov, 1995, с. 147]. 

На користь немісцевого походження частини населення софіївсько ЛГП, 

стали непрямі докази пов’язані з матеріалом для виготовлення їхнього 

поховального інвентарю: мідних, кам’яних і крем’яних знарядь, а також 

прикрас [Захарук, 1952, с. 6; Petrougne, 1995, с.194; Klochko, Stolpiak, 1995; 

Budziszewski, 1995]. В своїх дослідженнях про процес баденізації, що сягнув аж 

софіївського населення Подніпров’я, зазначав М.Ю. Відейко [Відейко, 2000; 

Videiko, 2008]. Намагаючись пояснити причину появи і віднайти можливі 

витоки софіївських кремацій, С. Косько і М.Ю. Відейко відзначили найближчі 

аналогії в середовищі Тисаполгар (могильник Тібава) [Kosko, Videiko, 1995; 

Відейко, 2000], культури що є більш ранньою генетичною основою Бадену. 
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Провівши паралелі зі специфікою формування поховання і принципом 

розміщення інвентарю в Тібаві і софіївських могильниках, М.Ю. Відейко 

зазначив повну схожість їхньої структури [Відейко, 2000].  

В 2004 році було надруковано вагому працю «Енциклопедія трипільської 

культурі» [Енциклопедія, 2004], де за колективного авторства було наведено 

відомості про переважну більшість відкритих і досліджених на той час 

трипільських пам’яток. Нами з Енциклопедії було взято реєстр пам’яток 

київської, чернігівської і частково житомирської областей [Овчинников, 

Квітницький, 2004], для створення його доповненої і перевіреної версії 

(Додаток А). Крім цього Енциклопедія займає вагоме місце в історіографії 

пізнього Трипілля, адже містить теоретичні і джерелознавчі статті. Особливо 

цінна стаття В.О. Дергачова, в якій вчений моделює структуру пізнього 

Трипілля як явища в контексті оточуючих його культур [Дергачов, 2004]. 

Останнє десятиліття також відзначене значною зацікавленістю до проблем 

пізнього Трипілля з боку закордонних вчених, що обумовлено подальшим 

пошуком контактів і взаємовпливів між населенням трипільської і культур 

лійчастого посуду, Баден, та іншими. Тому, серед робіт з досліджуваої 

тематики відмітимо праці С. Кадрова, А. Косько, М. Шміт [Kadrov, 1995, 2015; 

Kosko, Szmit, 2011; Шмит, 2002]. 

Вагомий внесок в історіографію пізнього Трипілля своїми 

узагальнюючими працями зробили М.Ю. Відейко [Відейко, 2015] і 

Е.В. Овчинников [2014]. Завдяки Ю.Я. Рассамакіну, було зібрано, опрацьовано і 

прокорельовано більшість із відомих на 2012 рік радіовуглецевих датувань 

(Додаток В: В. 1), що дозволяє використовувати їх у дисертації [Rassamakin, 

2012]. 

Важливо, що за час від кінця 80-х рр. ХХ ст.. кількість відомих 

пізньотрипільських пам’яток КП було збільшено вдвічі (Додаток А), а зайнятий 

ними ареал розширився. Також цим періодом маркуються небачені раніше 

об’єми антропогенних руйнівних процесів, в результаті яких переважна 

більшість пізньотрипільських пам’яток Київського Подніпров’я були частково 
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або повністю знищені. Результатом польових досліджень стало виявлення куща 

ПТ поселень на Лівобережжі КП, в районі нижньої течії р. Трубіж. Починаючи 

з сер. 80-х рр. ХХ ст. їхніми дослідженнями займаються Г.М. Бузян і 

М.В. Роздобудько, що дозволило переглянути існуючі локально-хронологічні 

схеми, шляхи і етапи заселення регіону трипільцями, процес їхнього 

розчинення в середовищі ранньобронзових культур [Бузян, 1999, с. 16-19; 2003; 

Роздобудько, Юрченко, 2005а; 2009].  

Експедицією заповідника «Переяслав» в 1988-2000 рр. під керівництвом 

Г.М. Бузян були частково досліджені поселення: Веселе [Бузян, 1994], Гребля 

[Бузян, Павленко, 1999], Крутуха-Жолоб [Бузян, Колибенко, Товкайло, Ф.е. 

№1992/43; Бузян, 1999; 2000], Підварки [Бузян та інші, Ф.е. №1988/71], Циблі 

урочище Узвіз (Підпоренці) [Бузян та інші, Ф.е. №1988/71; Бузян та інші, Ф.е. 

№1989/84], Циблі (церква св. Іллі) [Бузян, Ф.е. №1985/1в]. З 1979 по 1982 рр. 

Д.Я. Телегіним, Р.В. Терпиловським та О.М. Тітовою проводилось дослідження 

поселення з синкретичними неолітично-трипільськими (етапу С І) рисами 

Вишеньки озеро Баклажне [Телегин, Титова, Ф. е. №1981/24; Ф. е. №1982/1].  

Розкопками досліджено поселення софіївської ЛГП: Мала Снітинка, в 

1994 р. [Лысенко, Лысенко, Полищук, 2000] і Козари в 2001 р. [Жарова, та інші, 

2002], матеріали з якого так і не були опубліковані. В 2008 р. Фастівською 

археологічною експедиції на чолі з С.Д. Лисенком було повністю розкопано 

залишки пізньотрипільського поселення Кощіївка 8 [Материалы Фастовской, 

2012; Кириленко, Лисенко, 2015]. В 2009 р. було частково досліджено залишки 

від багатошарових поселень Романків 3 і 1, що певний час були заселені 

пізньотрипільськими мисливцями-рибалками [Переверзєв, Сорокун, 2011а; 

2011б; Кириленко, Переверзєв, 2015]. В 2010 р. С.Г. Івакіним і 

С.П. Тараненком, спільно з автором, в процесі рятівних робіт було частково 

досліджено давнє поселення Видубичі (мис Чайка), раніше відкрите і 

досліджене І.І. Мовчаном в 1970-х рр. [Мовчан, 1975; Ф.е. №1971/18в.]. Саме в 

цій частині пам’ятки, що знаходиться на високому мису зустрічається 

найбільше пізньотрипільських об’єктів і матеріалів софіївського типу, що 
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незважаючи на значну зруйнованість культурного шару, свідчить про існування 

тут поселення, вірогідно, навіть укріпленого [Івакін, Тараненко, Кириленко, 

2011; Івакін, Кириленко, 2011]. В 2007-2012 рр. Північною експедицією ІА 

НАНУ під керівництвом І.А. Готуна і О.М. Казиміра, за участі автора, 

досліджувалось поселення Софіївська Борщагівка, фінального етапу Трипілля 

[Готун, Казимір, 2011; Кириленко, 2015в, 2015д].  

В 1996 р. повторно проводились масштабні охоронні дослідження 

Старокиївською експедицією під керівництвом І.І. Мовчана по 

вул. Стрітенській і на Львівській площі 4, поселенні етапу С І Львівська площа, 

відкритого ще в 1965 р. і частково дослідженого в 1969-1970 рр. В.О. Круцом 

на Копиревому кінці. Тут були виявлені традиційні для розвиненого Трипілля 

глинобитні житла і сліди укріплення навколо поселення [Мовчан, та інші, 

2000]. В 2002 р. неподалік по вул. Велика Житомирська 20 І.І. Мовчаном і 

С.І. Климовським було виявлено трипільський культурний шар і заглиблені в 

землю об’єкти трипільського часу [Мовчан, Климовський, Ф.е. № 2002/1], що 

дозволяє припускати їхню належність до великого поселення Львівська площа, 

що, можливо включає всі ці ділянки. До нього ж, очевидно, відносяться й 

раніше виявлені місцезнаходження матеріалів по вул. Ворошилова (сучасна 

Ярославів вал) №19 [Самойловський, 1952б, с. 136]. Інший приклад якісних, 

хоч і немасштабних розкопок в межах сучасного міста Київ, по дослідженню 

пізньотрипільського поселення, яких тут нараховується близько 25, належить 

С.А. Балакіну. В 1998 р. вчений розкопав землянку з глинобитною піччю і 

керамікою лукашівської ЛГП, що відноситься до поселення перекритого нині 

будівлями Успенського собору Києво-Печерської Лаври. Цінність робіт 

проведених дослідником полягає в аналізі остеологічних матеріалів і 

визначенні абсолютного датування поселення [Балакін, 1999, с. 98-103].  

Рятівні археологічні дослідження на багатошаровому дюнному поселенні 

Таценки 7, проведені в 2007 р., показали, що один із культурних горизонтів був 

залишений софіївським населенням [Квітницький та інші, 2009а; 2009б]. В 2015 
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р. в процесі рятівних археологічних досліджень, за участі автора, також було 

вперше виявлено сліди софіївського нетривалого поселення біля с. Гатне. 

Розвідками відкрито і частково досліджено поселення: Гвоздів 

[Петрашенко, Козюба, 1993, с.27], Гребельки і Світильня [Сиромятников, 2003], 

Іванівка [Коваленко, Ф.е. №1976/118], Кирилівська церква, (Київ, вул. 

Копилівська), Лиса гора (розвідки І.І. Мовчана і В.К. Козюби), Козинці [Бузян, 

1994], Крушинка [Лисенко, та інші, Ф.е. №1999/9], Нові Петрівці (полігон) 

[Лисенко, Сімоновський, 2000; Лисенко та інші, Ф.е. №1999/9], Пасічна 

урочище Бирки [Савчук, Костенко, 1977], Пасічна 2 [Осадчий, Філюк, Ф.е. 

№1993-96/87], Глібівка. Також були виявлені місцезнаходження 

пізньотрипільських матеріалів: Ходосівка урочище Дубова [Готун та інші, Ф.е. 

№2003/13], Циблі урочище Гать, Циблі урочище Біле Озеро [Роздобудько, 

1998]. В процесі довготривалих розвідувальних робіт вздовж нижньої течії 

Десни, було виявлено пізньотрипільські поселення: Зазим’є І, Крехаїв І, Літки 

ІV, Парня ІІІ-IV, Рожни 4 і 11 [Моця, та інші, 2010]. 

Для розкриття поставлених у дисертації завдань, потрібно систематизувати 

принципи, якими керувалися дослідники в процесі локально-хронологічного 

структурування пізнього Трипілля території Київського Подінпров’я і загалом 

всієї України. Тому, виділяючи чапаївський тип В.О. Круц включив до нього 5 

поселень (Нові Безрадичі, Чапаївка, Корчувате, Копирів Кінець і Козаровичі) і 

один інгумаційний могильник (Чапаївка) початку етапу С І, що за 

М.Ю. Відейком доречніше відносити до кінця В ІІ – початку С І, за 

орнаментацією лощеної кераміки (група 1, підгрупа 1), що проявила тенденцію 

до спрощення і подальшого розпаду спіралі в прокресленому орнаменті [Круц, 

1977, с. 148]. Відмінний спосіб житлового будівництва, розмір пам’яток, 

територія розселення і поява могильника, стали додатковими аргументами для 

виокремлення цих пам’яток з типу Коломийщина 1. Важливо відмітити, що 

нових пам’яток, які можна віднести до чапаївського типу, відкрито не було, а це 

свідчить про нетривалий час і незначну територію зайняту цим явищем або 

його не виправдане виділення. 
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Альтернативний підхід, якого дотримуються С.М. Рижов, М.Ю. Відейко і 

автор, передбачає включення чапаївських пам’яток до типу Коломийщині 1 

[Рижов, 2007, с. 497], що пояснюється ідентичністю частини посуду з 

чапаївських і коломийщенських поселень. Відмінність в ареалах 

розповсюдження цих пам’яток логічно пояснюється закономірним процесом 

розселення на необжиті землі [Круц, 1993а]. Будівництво землянок на етапі 

колонізації, що передбачало економію часу і зусиль на зведенні наземних 

каркасних будівель, традиційних для корінного ареалу розповсюдження 

поселень Коломийщини 1, є звичним для всіх етапів Трипілля. Звичний тип 

ведення відтворювального господарства, яке й далі активно практикувалося 

південніше р. Стугни, став менш актуальним на землях північної частини 

Київського Подніпров’я, яке освоїли общини чапаївського типу. Посилення 

мисливства було встановлено за остеологічними матеріалами [Круц, 1977; 

1998]. 

Існуючи на окраїні КІС Трипілля-Кукутень, лукашівська і софіївська групи 

отримували слабкі культурні імпульси з «материнської» території, контактуючи 

з інокультурними спільнотами. Це відобразилося на загальних рисах, які й 

призвели до віднесення В.О. Дергачовим лукашівських пам’яток до етапу С ІІ 

[Дергачев, 1980, с. 7-9]. Хоча за всіма показниками, найбільш ранні пам’ятки 

відносяться до С І, а основна маса до перехідної фази С І-С ІІ. 

Ранні лукашівські поселення (Крутуха-Жолоб, Циблі-Узвіз), які з огляду 

на особливості прокресленого орнаменту лощеного посуду і розписного, мають 

корінним ареалом розташування південь Київського Лівобережжя, походять від 

Коломийщини 1 без посередництва Чапаївки. На це вказують географія 

поширення, типологія і орнаментація посуду. Значна кількість розписної 

кераміки може вказувати на зв’язок з населенням канівської локальної групи. 

Правобережні і лівобережні пам’ятки, незважаючи на спільне від 

Коломийщини 1 походження, розвивалися відокремлено і в умовах різних 

інокультурних впливів. Також, вважається, що чапаївське населення, будучи 
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більш раннім, зазнало  впливів люблінсько-волинської культури розписного 

посуду, а лукашівське – неолітичних племен Подесення.  

Пізніше ще більш помітними стали відмінності між лівобережними і 

правобережними лукашівськими поселеннями, про що зазначає М.Ю. Відейко. 

Тому, вченим було запропоновано виділення з лукашівської ЛГП підгірцівської 

групи, яка нібито виникла під впливом культури любельсько-волинської 

кераміки, що відобразилося в домінуванні лощеного посуду з мінімальним 

прокресленим орнаментом [Видейко, 2002, с. 61]. Дана гіпотеза, на нашу думку, 

вимагає додаткового обґрунтування.  

Поселення Євминка 2 містить в складі матеріалу лощену кераміку з 

прокресленим орнаментом, ідентичну кераміці з поселення Лукаші, що вказує 

на їхню близьку хронологію. Це суперечить теорії, за якою це поселення є 

пізньолукашівським і базовим для переростання в софіївський тип. З огляду на 

відмінності між лукашівським і софіївським типами кераміки і значною 

схожістю останньої з троянівською, очевидним є їхнє спільне походження з 

Подністров’я. Тому, гіпотеза повторного заселення регіону, підтверджується 

двошаровістю поселень Євминка 2 і Козаровичі.  

Софіївські пам’ятки, крім головної ознаки – наявності кремаційних 

могильників, були виділені в окремий тип за: подібністю рис орнаментації і 

форм посуду між тілопальними урнами і керамікою з поселень, головним 

чином, Сирець і Лісники [Захарук, 1952]. Появу цих пам’яток вчений 

пов’язував із типом Коломийщина 1, населення якої, ніби то, також 

практикувало кремації, виявлені в межах жител. В.О. Дергачов додав до 

критеріїв виділення цієї групи – будівництво лише заглиблених в землю жител. 

Це контрастує із житлобудівною традицією пізньотрипількьких колективів 

Волині, для яких залишки глинобитних наземних жител характерні аж до кінця 

етапу С ІІ. 

Якщо на момент виділення в окрему групу софіївські пам’ятки 

нараховували близько десяти [Захарук, 1952], то тепер кількість відомих 

пам’яток сягає 60 і дозволяє актуалізувати питання їх локально-хронологічного 
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дроблення. Ранню фаза включає: тип Кирилівські висоти, а пізня: тип Біле 

Озеро 1, Хутір Комарівський, Городок 1, 2, 3, Гать, Горіле, Затока 

[Роздобудько, Юрченко, 2005б, 276-279;2005а, с.101-112; Лазоренко, 2000]. В 

кераміці ранніх ще простежуються риси прийшлого з Подністров’я, транзитом 

через Волинь, постбринзенського населення, що потрапивши на Київщину 

утворило пам’ятки типу Кощіївка 8. Пізні софіївські поселення, що займають 

територію Лівобережжя КП, очевидно, зазнали найбільш сильного впливу з 

боку носіїв пивихинської культури, а основна маса піддалася впливу 

баденізації. В.О. Дергачов частково погоджуючись з В.О. Круцом, все ж влучно 

пов’язав появу населення софіївського типу з ареалу городсько-волинської 

групи, вказуючи на спільне дністровсько-прутське походження і джерело 

традицій і відмінності основної маси софіївської кераміки від лукашівської 

[Дергачев 1980, с. 142].  

Підсумовуючи історіографію і історію вивчення проблеми 

пізньотрипільського населення, відмітимо: 

- на початковому етапі дослідження (кінець ХІХ – 30-і рр. ХХ ст.) було 

висунуто ряд гіпотез, що пояснювали появу і організацію виявлених пам’яток, 

ще не пов’язаних із поняттям пізньотрипільського населення. Більшість із них 

були хибними, адже матеріали розглядалися відірвано від контексту, без 

належної систематизації і проведення системних порівнянь з матеріалами 

інших регіонів. Цінний вклад зробив Ф.К. Вовк обґрунтувавши культурне 

походження Трипілля з території Нижнього Подунав’я і Малої Азії; 

- реорганізація, якої зазнали наукові установи, в тому числі ІІМК, призвела 

до централізації, а отже й зосередження результатів активних археологічних 

досліджень в декількох наукових центрах. Це дозволило спочатку 

М.Ю. Захаруку, а згодом і В.О. Круцу базуючись на численних археологічних 

матеріалах обґрунтувати виділення серед усієї трипільської культури окремого  

явища – пізнього Трипілля. Було показано появу і особливості існування 

колективів, а також їх генетичний і культурний зв’язок із іншими групами 

Трипілля. Ю.М. Захарук заклав теоретичну модель, яку В.О. Круц підтвердив 



42 
 
фактами і доповнив методологічними прийомами, особливо стосовно головного 

культурно-хронологічного маркера – керамічних комплексів; 

- історіографія кінця ХХ – поч. ХХ ст. характеризується декількома 

тенденціями, що пов’язані із розширенням наукового інтересу за межі кордонів 

країн, появою новітніх методів дослідження  і збільшенням джерельної бази. 

Так, з поч. 90-х років ХХ ст. налагодилась активна співпраця із європейськими 

дослідниками, що спонукало до пошуку нових фактів взаємодії, а подекуди і 

витоків  трипільських традицій з культур південної і центральної Європи. Це 

стосується не лише етапу формування Трипілля, а й фінального періоду 

включно. Завдяки новітнім методам, втому числі просторового аналізу, вдалося 

встановити різний рівень залежностей і взаємодії між різними поселеннями в 

споріднених групах. Накопичення матеріалів, головним чином, керамічних 

комплексів і вдосконалення їх класифікації дозволило більш точно відтворити 

шляхи і час просування культурних традицій, а отже, і образ їх безпосередніх 

носіїв в різні частини ареалу існування пізньотрипільського населення. 
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1.2. Джерельна база і методи її дослідження 

1.2.1. Джерельна база дослідження. 

Джерела дописемного періоду, ґрунтується, головним чином, на 

результатах археологічних розкопок. Виявлені матеріали з досліджуваних 

пам’яток зберігаються у фондосховищах ІА НАНУ, НМІУ та інших установ, та 

залучені у формі цілісних комплексів. Окрему групу джерел складають наукові 

звіти, що зберігаються в Науковому архіві ІА НАНУ і дозволяють частково 

відтворити особливості зниклих в результаті розкопок пам’яток. Ці документи 

особливо важливі для з’ясування специфіки розміщення матеріалів в 

культурному шарі з досліджуваних поселень і могильників. Адже їхня 

стратиграфічна позиція – важливий факт підтвердження чи спростування 

синхронності існування на одному поселенні декількох синхронних груп 

населення. Також в звітах наведені кількісні показники, що стосуються 

виявлених на пам’ятках фрагментів посуду, кісток тварин, знарядь і об’єктів. Ці 

дані дозволяють оперувати ними для створення статистики і відображення 

динаміки змін. У випадку зміни традицій виготовлення кераміки чи 

житлобудування, констатуємо культурні впливи або хронологічну різницю між 

комплексами, а зміну господарства – за різницею в наборі знарядь і на прикладі 

остеологічних матеріалів.  

Археологічні джерела перш за все пов’язані з залишками давніх поселень і 

могильників ПТП КП, а також комплексами артефактів, що їх утворюють. 

Меншою мірою в роботі представлена категорія випадкових знахідок, які важко 

співвіднести з конкретним типом пам’ятки. Також, через втрату деяких 

археологічних колекцій, переважно з довоєнних досліджень, доводиться 

використовувати скупі описи, без можливості перевірки їхньої достовірності.  

Безпосередньо досліджувані і аналізовані в роботі пам’ятки, що за 

каліброваним радіокарбонним датуванням були створені ПТ населенням в 

проміжку часу 3600/3500 – 2900рр. до н.е., нараховують близько 112 поселень, 

могильників і окремих місцезнаходжень артефактів (Додаток А). Відмітимо 
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значне зростання кількості залучених джерел, в порівнянні з останнім 

комплексним дослідженням на дану тематику [Колесников, 1993], кількість 

пам’яток Київського Подніпров’я разом з чапаївським типом, який не 

відноситься до пізнього Трипілля, був представлений 47 пунктами, що більше 

всього на 4 поселення ніж у монографії В.О. Круца [Круц, 1977]. Тому, 

очевидним є актуальність культурно-хронлогічної інтерпретації відкритих за 

останні десятиліття 65 нових пізньотрипільських поселень. 

За основу складення списку ПТП КП було взято реєстри «Енциклопедії 

трипільської цивілізації», сформовані Е.В. Овчинниковим і М.В. Квітницьким 

[Овчинников, Квітницький, 2004]. З перелічених 191 пам’яток Київської 

області [Овчинников, Квітницький, 2004, с.612-628] і 10 Чернігівської 

[Овчинников, 2004, с.699], 80 представляють об’єкт нашого дослідження, в 

якому також використано матеріали з поселень: Білогородка, Гатне, Городок 

2/3, Зазим’є ур. Станки 3, Зазим’є 1, Козаровичі (пункти 7, 8), Крехаїв 1, Літки 

4, Лиса гора, Межигір’я, Парня 3-4, Пилява (Хохора), Рожівка 2, Рожни 11, 

Рожни 4, Романків 3, Світильня, Сирець 4, Софіївська Борщагівка, Таценки 7. В 

процесі перевірки археологічних звітів з реєстру було виключено ряд 

«фантомних» пам’яток: Васильків, Верхня Юрковиця, Оболонь, Баришівка 1-5, 

Віта Поштова, Вишеньки ур. Багринов бугор. 

Таким чином, точне розташування наведене для 93 поселень ТК етапів С І і 

С ІІ (Додаток А). Відносно точна площа встановлена для 30 поселень, з яких 

для 10 площа встановлена за природними особливостями рельєфу. З 

перелічених поселень до етапу С І – початку С ІІ лукашівською ЛГП, віднесено 

32-34 поселення, серд яких : Білогородка, Веселе, Гребля, Зазим’є ур. Станки 3, 

Кирилівські висоти (садиба Світославського), Козаровичі ур. Буслівка, 

Козаровичі ур. Цегельня, Крутуха-Жолоб (Хутір Комуна), Корчувате, Лісники 1 

(ур. Ковпаківка), Лісники 2, Літки, Лукаші, Пасічна 2, Львівська площа вул. 

Ярославів вал №19, вул. Велика Житомирська, №20, (Копирів кінець), Липки 

(Кловський струмок), Новосілки ур. Горбата Нива, Підварки ур. Ялова долина, 

Підгірці 2 ур. Круча, Підгірці 3, Проців, Романків 1, Романків 3, Софіївка 2, 
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Старокиївська гора (Десятинна церква), Лавра, Циблі ур. Гать, Циблі ур. Біле 

озеро 2, Циблі уроч. Біле озеро 1, Циблі церква св. Іллі, Циблі ур. Узвоз 

(Підпоренці), Городок 2/3, Євминка 1, Євминка 2 (Додаток А). 

До софіївської ЛГП віднесені 60 поселення і окремі місцезнаходження 

матеріалів: Циблі уроч. Біле озеро 1, Євминка 1, Євминка 2, Городок 2/3, 

Бортничі ур. Топілець, Вигурівщина, Видубичі мис Чайка, Вовча гора, Гатне, 

Гвоздів, Глібівка, Гнідин (2/ур. Млин), Демидів (2/ур. Вал), Домантово (ур. 

Воронігівка), Зазим’є ур. Станки 1, Зазим’є ур. Станки 2, Зазим’є ур. Осинки, 

Зазим’є 1, Іванівка, Кирилівські висоти (садиби Багрієва і Зіваля), Киселівка / 

Замкова Гора, Козари, Козаровичі ур. Буслівка, Козаровичі 7/8, Копилівська 

вул. / Кирилівська церква, Крехаїв 1, Крушинка, Літки ур. Лисі Гори, Літки 4, 

Лиса гора, Мала Снітинка, Нові Безрадичі ур. Стрілиця, Нові Петрівці, Нові 

Петрівці (полігон), Парня 3-4 (Очевидно, інша назва Соболівка), 

Пилява(Хохора), Підгірці 1 ур. Вінниця, Погреби 1, 2 / ур. Лан), Пухівка, 

Рожівка 1, Рожівка 2, Рожни 11, Рожни 4, Самсони, Сирець 1, Сирець 2, Сирець 

3, Срець 4, Софіївська Борщагівка, Таценки 7, Ходосівка ур. Діброва, Ходосівка 

ур. Зоцієва гора / Козаків Яр, Дубки, Городок 1, Підпоренці, Сосновий бір, 

Хутір Комарівський, Чапаївка (Хут. Вольний). Крім поселень софіївська ЛГП 

представлена кремаційними могильниками: Червоний Хутір, Чернин, Завалівка, 

Софіївка 1і окремим похованням Чапаївка (урочище Церковщина) (Додаток А). 

Важливою складовою категорії емпіричних джерел є залишки матеріальної 

культури, що були виявлені на цих пам’ятках і представлені в першу чергу 

керамічними комплексами, з яких для написання дисертаційного дослідження 

були опрацьовані і опубліковані колекції з десяти поселень Білогородка 

[Кириленко, Непомящих, 2011], Софіївська Борщагівка [Кириленко, 2015в], 

Видубичі (мис Чайка) [Івакін, Тараненко, Кириленко, 2011; Івакін, Кириленко, 

2011], Євминка 1 [Якубенко, Кириленко, 2015], Романків 3 [Кириленко, 

Переверзєв, 2015], Кощіївка 8 [Кириленко, Лисенко, 2015], Гатне, Кирилівські 

висоти, Кургани ур. Дубова, Мала Снітинка (статті у друці або на стадії 
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підготовки до друку), що в сумі нараховують близько 10 тис. фрагментів 

кераміки, за яким реконструйовано близько 500 посудин.  

Матеріальна культура пізньотрипільських пам’яток також представлена: 

знаряддями, що використовувалися в процесі господарської діяльності; 

предметами культових дій: статуетками і нетиповим посудом; зброєю і 

прикрасами. Вони також є невід’ємною частиною джерельної бази і більш 

детально описані в Розділі 2.  

В дисертаційному дослідженні, яке ставить за мету реконструкцію 

історичних процесів, через комплексну оцінку джерел і наукових публікацій з 

аналізом даної проблематики, крім археологічних і історичних методів, були 

використані висновки суміжних дисциплін: геології, палеоботаніки, зоології, 

фізичної антропології. Адже преісторія ставить за мету максимальний рівень 

реконструкції дописемної історії, що й вимагає застосовувати комплексний 

підхід. 

 

1.2.2 Методи дослідження. 

Методологічна база сформована широким набором прийомів: 

загальнонауковим принципом історизму, системності, формальності, 

об’єктивності і комплексності оцінки, без застосування яких не можливо 

провести будь-яке ґрунтовне історико-археологічне дослідження. Як результат 

було отримано, підтверджено і доповнено ряд теоретичних реконструкцій, що 

зводяться до відтворення часово-просторових меж, в яких існувало населення 

Київського Подніпров’я. Дані висновки базуються на результатах, отриманих в 

процесі аналізу даних, щодо місця і умов розташування пам’яток, а також 

елементів матеріальної культури з яких вони утворені. 

В процесі аналізу джерельної бази було залучено такі методи емпіричного 

дослідження: порівняння, вимірювання, картографування, моделювання, аналіз 

і синтез, індуктивний і дедуктивний методи.  

Без порівняльного методу неможливо визначити схожість рис матеріальної 

культури ПТ населення КП, а отже й встановити його своєрідність відносно 
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синхронних груп спорідненого чи чужорідного населення суміжних регіонів. 

Вимірювання – процедура без якої не обходиться жодний аналіз, як на мікро 

рівні для вивчення керамічних комплексів, так і на макро – для визначення 

характеру поселенської структури. Метод картографування, основним 

завданням якого стало поєднання на одній площині всіх відомих в межах КП 

пізньотрипільських поселень, дозволив проаналізувати закономірність їхнього 

розміщення в контексті ландшафтних, гідрографічних, літологічних, ґрунтових 

та інших особливостей регіону. Саме ці природні ознаки були визначальними у 

виборі місця для заснування поселень. Відтворення закономірностей у виборі 

грунтово-рослинного покриву, рівня зволоженості і параметрів рельєфу, 

дозволяє уточнювати особливості господарського направлення 

пізньотрипільських общин. Але як зазначив С.П. Романчук неможливо за умов 

простого накладання археологічної карти на ландшафтну виявити всі 

закономірності заселення, що залежали від близькості до джерел води, шляхів 

сполучення, природних укріплень. Головним критерієм залишається наявність 

ландшафтних ресурсів для забезпечення життєдіяльності [Романчук, 1998, с. 

56-57].  

Використання карти сучасних типів ґрунтів зумовлено тим, що в кінці 

середнього голоцену, період атлантикуму і в наступний час суббореалу, зміна 

яких відбулась в кінці IV – на початку III тис. до н.е. [Герасименко, 2010], на 

території лісостепу і прилеглої смуги Полісся вже встигла сформуватися 

структура грунтово-рослинного покриву близького до сучасного [Романчук, 

1998, с. 55]. Запропонований С.П. Романчуком статистико-картометричний 

метод найкраще підходить для оцінки повторюваності типів ландшафтів на 

різних етапах заселення Київського Подніпров’я пізньотрипільськими 

общинами. Суть його полягає у визначенні поля радіусом в середньому 5 км 

навколо поселення і підрахунку відсоткового співвідношення залучених до 

кола інтересів давніми поселенцями типів ландшафтів [Романчук, 1998, с. 58].  

Моделювання покликане на основі достовірних даних, як археологічних 

так і етнографічних, палеокліматичних і палеоекономічних, відтворити 
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максимально наближений до реальності сценарій особливостей проникнення в 

КП, життя і зникнення пізньотрипільських общин. Процедура цього 

дослідження була б неможливою без дотримання обов’язкових для сучасного 

етапу науки принципів аналізу, а також синтезу вже відомих відкриттів. 

Керуючись індуктивним методом, автор дослідження намагався оперувати 

формально-логічними умовиводами, відштовхуючись від окремих фактів для 

одержання загальних висновків. Цей метод пізнання особливо характерний для 

Розділу 2. Дедукцією як методом, що полягає в отриманні висновків на основі 

знання загальних положень, автор керувався в аналізі історіографічного 

доробку плеяди вчених, які ставили за мету розкрити будь які з аспектів 

дотичних до об’єкту дослідження. Повною мірою охопити всі теоретичні і 

емпіричні доробки в рамках дисертаційного дослідження  неможливо, тому 

було зосереджено увагу лише на визначних працях.  

В процесі написання роботи висновки були отримані, головним чином, 

завдяки слідуванню принципам історизму, системного, формального і 

гіпотетичного підходів, закладених в роботах. Цей підхід зумовлений 

об’єктивними причинами, головними з яких є обмеженість джерела нашого 

дослідження, яке збереглось у формі незначних залишок матеріальної культури, 

що за найсміливішими оцінками складають до 1 % від реально існуючих в 

давнину.  

Перш за все, для того, щоб сформувати завдання даного дослідження, 

напрямки і шляхи їхнього вирішення, автором було проаналізовано 

історіографічний доробок. З огляду на це, було зосереджено основну увагу на 

вивченні пізньотрипільського населення регіону, через аналіз керамічних 

комплексів – найбільш масового і надійного культурно-хронологічно 

індикатора процесів і змін в соціальних організмах, яким вони належали. А 

також їхньої просторової поведінки, на основі аналізу поселенських структур.  

Аналіз керамічних комплексів проведений з використанням статистичних 

методів, для формалізації стилістично-орнаментальних і технологічних 

особливостей посуду. Керамічні комплекси (посуд, пластику і знаряддя), а 
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також інші прояви матеріальної культури, підлягають типології за певним 

набором ознак, що спростило їх вивчення, порівняння, опис і інтерпретацію.  

Посуд, як найбільш масовий тип керамічний виробів, був класифікований 

за таким набором ознак: сировина, форма, орнаментація, розміри. Склад 

керамічної маси – цінне джерело, що дозволяє реконструювати не лише 

функціональне призначення виробів, а й місце виготовлення, а також 

походження традицій, які лежать в основі появи конкретного типу посуду в 

окремій місцевості. В процесі дослідження сировини і домішок з яких 

виготовлявся посуд, вчені вивели закономірність використання різного виду 

глини і спіснювачів до неї, які використовувались в кожному окремому регіоні 

[Рижов, 2002а]. Тому, технологія виробництва в комплексі з стилістичними 

рисами дозволяє отримати додаткові дані в процесі реконструкції напрямків 

просування окремих груп населення, які на початкових етапах колонізації на 

нових землях дотримувались випрацюваних традицій,  поступово 

пристосовуючись до нових умов.  

Ця закономірність проявилась в проникненні бринзено-жванецьких 

традицій в КП, що фіксується в матеріалах Кощіївки 8. В керамічному 

комплексі поселення простежується, разом із так званим 

загальнопізньотрипільським керамічним стилем, вживання подекуди 

характерної для гончарів попереднього етапу заселення регіону сировини і 

техніки виготовлення посуду. Це доводить, в комплексі з стилістичними 

особливостями посуду, картографічними даними і датами С 14, синкретичність 

традицій на даному поселенні. Дослідження пізньотрипільського поселення 

Кургани ур. Дубова в Погоринні, довели аналогічність ситуації, коли в 

результаті контактів між трипільцями і носіями сусідньої баденізованої 

культури лійчастого посуду пізнього етапу розвитку, трипільське населення 

також зазнало «баденізації».  

Керамічна маса і технологія виробництва також є головними факторами, за 

яким спочатку давні майстри, а пізніше і вчені, диференціювали і об’єднували в 

групи або категорії даний посуд. Частина посудин використовувалися, 
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головним чином, для приготування їжі, інші, переважно для її вживання. 

Окремо виготовлявся посуд для зберігання припасів або використання його в 

ритуальних, фармацевтичних і медичних цілях.  

Отже, за складом керамічного тіста і технологією виробництва, було 

виокремлено три основні категорії посуду А, В, С, що найчастіше 

зустрічаються на досліджуваних пам’ятках, а також співвіднесено їх з 

розробленими раніше класифікаційними схемами Т.С. Пассек, Ю.М. Захарука, 

М.М. Шмаглія, В.О. Круца [Пассек, 1949; Захарук, 1952; Круц, 1977; Шмаглій, 

1961] та підходами в роботах останніх років [Бузян, 2003; Овчинников, 2014; 

Кириленко, Якубенко, 2014; Кириленко, Лисенко, 2015]. 

Форма посудин також є важливим фактором в процесі встановлення 

відносної хронології, а також генетичного походження кожної окремої 

пам’ятки, а також всього типу або їхніх локально-хронологічних груп. Виявлені 

в єдиному комплексі типи посудин дозволяють після обчислення залежності 

їхньої кількості, використовувати ці дані не лише для реконструкції 

особливостей господарства, адже кожен тип мав функціональне призначення. В 

комплексі з іншими ознаками, видозміна вжиткового набору, може бути 

додатковим доводом на користь синхронізації пам’яток, або встановлення 

їхньої спорідненості чи навпаки. Ілюстрацією слугують такі випадки: широке 

використання кратерів на пам’ятках типу Чапаївка є додатковим доводом 

спорідненості і синхронності даного населення з типом Коломийщина 1, що й 

дозволило розглядати їх як окремі типи пам’яток однієї групи [Рижов, 2007, с. 

467-468]. Для етапу С ІІ характерним є поширення кулястих за формою амфор, 

що знаходять аналогії в культур карпатського регіону.  

В процесі роботи з досліджуваними колекціями було виділено такі типи 

посуду: горщик, миска, глек, амфора, кубок, кратер. В окремий тип, за 

основною ознакою розміру, виділені мініатюрні посудинки, що представлені, в 

основному, репліками з аналогів вжиткових форм посуду: горщиків, мисочок, 

покришок і т.д. 
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Орнаментація, в комплексі із переліченими вище ознаками, є головним 

показником у визначенні відносної хронології пам’ятки, з якої походить 

керамічний посуд. Зумовлено це природною закономірністю внесення змін 

майстрами, до попередньо розроблених орнаментальних схем, створених їхніми 

предками. Такий творчий потяг давніх майстрів є надзвичайно цінним, тому що 

дозволяє калькулювати частоту вживань різного орнаменту для кожного 

окремого типу посуду. Встановлена взаємозалежність видів орнаменту на 

кожному окремому типі посуду, в результаті дозволяє більш точно 

інтерпретувати кожну пам’ятку окремо і відтворити взаємозалежність їхнього 

утворення в межах єдиного регіону. Орнамент як найбільш показовий елемент 

кераміки описаний найдетальніше, що дозволяє виявити інокультірні елементи, 

які потрапляли в середовище пізньотрипільського населення КП. Їх часто 

називають ще «культурними наслідуваннями». Поява невідомих раніше 

орнаментів в комплексі з новими типами посуду і змінами в технології його 

виготовлення, вказують на не лише культурну дифузію, а й на вливання 

інокультурного населення в склад окремої общини. Для прикладу розписний 

посуд з ареалу канівської групи пам’яток на лукашівських поселеннях відбиває 

часткове зливання цих двох культурних утворень. 

Типи орнаментів на пряму залежать від призначення і якості посуду. 

Таким чином, виділення окремих категорій або груп посуду, базується на цих 

показниках як головних. Виведення взаємозалежності в середині категорій, 

спрощує їхній подальший аналіз і порівняння з іншими пам’ятками. 

Отже, орнамент зустрічається двох типів – нанесений фарбою, тобто 

мальований по ангобованій поверхні до випалу виробу і рельєфний, утворений 

відтисками різноманітних знарядь, часто в поєднанні із наліпними елементами.  

Наступний блок методів пов’язаний з оцінкою системи розміщення ПТ 

поселень регіону КП. Його неможливо реалізувати без попередньо проведеного 

картографування, адже як відомо, карта – важливий інструмент археологічної і 

історичної наук. В основу аналізу закономірностей розміщення поселень у 

просторі покладений системний підхід, принципи оптимізації і теоретичне 
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моделювання, методи математичної статистики. Системний підхід націлений на 

аналіз об’єктів археології, в нашому випадку поселень, як цілісних систем. 

Тому залучення цього підходу сприяє правильності постановки питання аналізу 

поселенських структур і отриманні ефективної стратегії їхнього вивчення. 

Також це дозволяє задавати структурні і типологічні характеристики предмета 

дослідження. Апробації і керівництво до використання обґрунтовані головним 

чином в «Аналітичній археології» Д. Кларка [Clarke, 1978, p.42-77].  

Іншим невід’ємним методологічним принципом в процесі системного 

аналізу є принцип систематизації, за яким вибір найкращого варіанта із безлічі 

можливих – головна мета. Використання цього принципу дозволив моделювати 

ідеальні умови для ефективного функціонування системи. Залучені принципи 

математичної статистики дозволили порівняти виражені в числових значеннях 

комплекси археологічних матеріалів. Статистичний аналіз дозволив встановити 

взаємозв’язок між кількісними і якісними характеристиками досліджуваних 

об’єктів, тобто систематизувати матеріали для отримання інформації, що в них 

прихований. Дослідження, що керуються переліченими принципами не схильні 

до притаманної людям суб’єктивності і будь-коли можуть бути перевіреними. 

До того ж, як зазначав М.А. Колесников, через відсутність в археологічних 

даних повного набору інформації про об’єкт дослідження, через втрату її в 

результаті руйнацій і недостатньої вивченості, використання перелічених 

методів просто необхідне, для відтворення більш точної картини зв’язків між 

групами давнього населення [Колесников, 2003, с. 34-36]. 

Модель найближчого сусідства (nearest neighbours statistics) широко 

застосовується в просторовій археології для встановлення закономірностей 

розташування об’єктів у просторі [Clarke, 1978, p.42-77, Hodder, 1977]. 

Використання цієї методики дозволяє встановити рівень зв’язків між 

населенням окремих поселень, виявить центри до яких тяжіють залежні 

поселення. Інтенсивність контактів прямо пропорційна кількості населення в 

окремих поселеннях і відстані між ними. Тому використання цього методу 
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можливе лише після визначення площі пам’яток і кількості населення на них, а 

також встановлення точного місцезнаходження і їхнього картографування.  

Для реалізації поставлених в дослідженні завдань, нами було часто 

використано математичні методи статистичних обрахунків і кількісного 

співвідношення. Це дозволили проілюструвати отримані результати в 

числовому і графічному вигляді. 

Отже, джерельна база дослідження ґрунтується на археологічних 

матеріалах, що пов’язані із залишками давніх поселень і могильників 

пізньотрипільських пам’яток Київського Подніпров’я, що нараховують близько 

112 пунктів. З часу останньої масштабної роботи, присвяченої об’єкту нашого 

дослідження, кількість пам’яток, залучених у дисертації – подвоїлась. Колекції 

матеріалів, залучені у дослідженні були опрацьовані безпосередньо із десяти 

поселень, а точні дані відносно всіх відомих пам’яток наведені у Додатку А. 

Також, окрему групу джерел складають наукові звіти про результати 

археологічних досліджень.  

Методологія дослідження сформована широким набором принципів і 

прийомів: формальним, гіпотетичним, історичним і системним підходами. 

Серед методів залучених у роботі переважають: порівняння, вимірювання, 

картографування, теоретичне моделювання, аналіз і синтез, індуктивний і 

дедуктивний методи дослідження. Аналізи археологічних матеріалів проведені 

із залученням принципів типології, класифікації і статистичних методів, для 

формалізації стилістично-орнаментальних і технологічних особливостей. Блок 

методів пов’язаний з просторовим аналізом пізнього Трипілля включає 

принципи оптимізації і методи математичної статистики, залучення яких 

дозволяє відобразити виявлені залежності графічно.  
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РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНЕ ОТОЧЕННЯ, МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА І 

ПРОСТОРОВА ПОВЕДІНКА ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 

КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я 

2.1. Природно-кліматичні умови Київського Подніпров’я і Східної Європи 

в 3600/3500 – 3000/2900 рр. до н.е.  

Згідно сучасного фізико-географічного районування, територія України 

поділяється на ряд природно-кліматичних зон. Регіон Київське Подніпров’я є 

складовою частиною історико-географічної області Середнє Подніпров’я, 

займаючи її північно-центральну частину, на межі Лісостепу і зони мішаних 

лісів [Географическое описание, 1969, с. 133-135]. Розглянемо, як особлиості 

природних умов цієї території вплинули на формування своєрідних рис 

культури пізньотрипільского населення. 

Ареал заселений пізньотрипільським населенням Київського Подніпров’я 

локалізується навколо «кущів пам’яток» лукашівської і софіївської локально-

хронологічних груп (далі ЛГП), відмежованих один від одного і сусідніх груп. 

Локалізація даних «кущів» пов’язана з басейнами рік Ірпінь, Тетерів, Десна, 

Трубіж і Стугна, активне освоєння яких пояснюється привабливістю з точки 

зору комплексного землеробсько-скотарського і мисливсько-рибальсько-

збиральницького господарства пізньотрипільського населення. Ріки в часи 

неоліту-доби бронзи були основними напрямками руху в процесі розселення 

колективів ранньоземлеробських культур по території Східної Європи [Вовк, 

1905, с. 26; История человечества, с. 578]. Найбільші з них: Дунай, Дністер, 

Південний Буг, Дніпро, на певний час ставали бар’єром в процесі просування 

носіїв КІС Кукутень-Трипілля. Це підтверджується наявністю значної кількості 

поселень вздовж правих берегів цих водних потоків, переважно навпроти 

лівобережних приток. Тому, заселення трипільцями північної частини 

Середнього Подніпров’я проходило двома основними шляхами: з півдня на 

північ, вздовж головної водної артерії – Дніпра, а також із заходу на схід, 
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спочатку по правобережних притоках Тетерева і Ірпеню, а на лівому березі по 

Трубежу і Десні. Перший напрямок просування був більш характерний для 

початкового етапу заселення – з ареалу пам’яток Коломийщини 1, наступний – 

з території Східної Волині, Поділля і Житомирського Полісся. Про те, що 

місцеві групи трипільських пам’яток формувалися навколо основної водної 

артерії, якою для східного ареалу Трипілля є Дніпро, правомірно зазначив 

М.Ю. Відейко [Відейко, 2011а, с.109]. Подальше картографуванням поселень 

пізнього Трипілля і їхній ГІС аналіз, дозволили виділити декілька осередків, 

особливо насичених пам’ятками: Київське плато, басейни нижньої течії Ірпеня, 

Тетерева, Стугни, Десни і Трубежу (Додаток Б: Б. 2). 

На нашу думку, природно-кліматичні, рельєфні і ресурсні особливості 

регіону є наступними, після вже випрацюваних традицій, факторами, що 

визначали особливості образу матеріальної і духовної культури 

пізньотрипільських колективів. Тому розглянемо особливості давньої 

екосистеми КП більш детально. 

Формування сучасних долин Десни, Трубежу та Дніпра проходили за часів 

останнього зледеніння плейстоценової епохи. Остаточна ж перебудова 

ландшафтів цієї території відбулась за катастрофічних змін на межі вюрмського 

зледеніння та голоцену – геологічної сучасності [Пазинич, 2004, с. 18-19]. 

Сучасні долини Десни та Дніпра формувалися сильними потоками, що 

прорізали шлях з верхів’їв Дніпра навпростець, розмиваючи схили Київського 

плато, та сильним потоком з боку Десни, що сформував її сучасне пониззя з 

залишками палеорусел. Такі кардинальні перебудови ландшафту скоріше слід 

пов’язати з короткочасними потепліннями в рамках фінального палеоліту – 

Бьолінг та Алерьод та остаточним зникненням впливу скандинавського 

льодовика на Східну Європу при переході до Пребореалу 10200 р. тому. Одним 

з основних чинників формування долини Дніпра є прориви Поліського озера і 

утворення сучасного басейну Прип’яті. Величезні маси води, завдяки 

накопиченій кінетичній енергії, вливались в долину Десни, намиваючи її 

лівобережну «терасу» і формуючи амфітеатри. Значне зменшення водотоку 
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Десни і Дніпра та формування сучасного меандрування в межах широких долин 

вивільнило значні площі алювіального піску в межах давньої заплави, що 

створило умови для його перевівання та початку процесів дюноутворення 

[Пазинич, 2004]. 
Тому, центральне місце в регіоні займає частина лесового плато 

Придніпровської височини, що відома як місцевість Київське плато. Саме тут 

зосереджена найбільша концентрація трипільських пам’яток в регіоні (Додаток 

Б: Б. 3: 1), що зумовлено її фізико-географічними особливостями. Причинами 

цього є не лише господарська традиція, що вимагала розміщувати поселення в 

безпосередній близькості до лесових плато, на яких в той час утворився шар 

придатних для культивації опідзолених ґрунтів. Ці високі ділянки правого 

берега Дніпра, які є найвищими точками в усьому КП і досягають 210 м над 

рівнем світового океану і 105 м над заплавою Дніпра, утворилися в наслідок 

ерозійних процесів і в 4 тис. до н.е. були прорізані глибокими ярами і балками, 

тобто мали вигляд близький до сучасного. Такий рельєф цінувався давніми 

осілими колективами землеробів через легкість облаштування тут захищених 

поселень (Додаток Б: Б. 3). Для цього потрібно було оточити поселення ровом і 

валом лише зі сторони сполучення мису з іншою частино плато. Прикладів 

таких укріплених поселень, особливо на пізньому етапі ТК, достатньо, щоб 

констатувати посилення військових конфліктів [Дергачев, 2007, с. 41-42].  

Обов’язковою умовою вибору місця під поселення, також було наявність 

поблизу джерел питної води, що частіше всього пов’язано з виходами давніх 

струмків і джерел, які зараз зникли або заперті в залізобетонні русла і сховані 

під асфальтне перекриття сучасного міста Київ. В давні часи тут протікало 

близько 50 невеликих рік і струмків, навколо яких і сформувалися групи 

поселень, що можуть трактуватися як прояв існування окремих родових общин 

в складі декількох існуючих поетапно організацій пізньотрипільського 

населення вищого порядку, що зазвичай трактуються як плем’я. 

Регіон Київського Подніпров’я, таким чином, поділяється на ряд 

унікальних за своїми характеристиками місцевостей. Що стосується Київських 
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пагорбів, то це сукупність височин в 80-100 м над рівнем Дніпра, розділених 

дрібними річками Либідь, Хрещатик, Клов, Почайна, Глибочиця та іншими, що 

утворювали безліч природно укріплених гір: Старокиївську, Замкову, 

Щекавицю, Лису – ніде в Подніпров’ї більше так не сконцентрованих, як тут. 

Як зазначав П.П. Толочко, територія сучасного Києва була надзвичайно 

привабливою для давнього населення з огляду на її неприступність [Толочко, 

1976]. Додаткова привабливість цієї місцевості полягала в тому, що саме тут 

існували природні переправи через Дніпро, а трохи вище по течії – гирло 

Десни, басейн якої трипільці теж активно освоювали.  

За особливостями матеріальної культури і принципом поділу племені на 

окремі роди в Київському Подніпров’ї виділяються групи поселень в межах 

природних мікрорегіонів. Вони обмежені природними бар’єрами рельєфом і 

річками. Лише один мікрорегіон Київське плато виділяється рельєфом і 

річковою системою, всі інші – Нижнє Подесення, басейни рік Ірпінь, Трубіж, 

Стугна лише межами вододілів (Додаток Б: Б. 2). 

Київське Подніпров’я знаходиться в центрі з’єднання основної на той час 

«транспортної магістралі» ріки Дніпро з її притоками Прип’яттю і Десною. 

Басейни цих рік відкривали шляхи на Захід і Схід, тому саме Київський регіон, 

особливо з пізнього енеоліту, стає перехрестям міжкультурних контактів. 

Окремим мікрорегіоном, який активно заселяло пізньотрипільське 

населення на етапах С І і С ІІ є Нижнє Подесення, що зумовлено його 

ландшафтно-географічними особливостями. Він є частиною східної провінції 

Поліської низовини, що характеризується досить пологим ландшафтом з 

переважанням дерново-пiдзолистих грунтів на піщаному і супіщаному 

субстраті та переважно хвойними, меншою мірою, широколистяними лісами, 

поширеними на борових терасах Десни та Дніпра [Маринич, 1963; Зализняк, 

1984, с. 17-19; Природа Украинской, 1986]. Поліські ландшафти на 

Лівобережжі тягнуться долиною Дніпра далеко на південь. Варто зазначити й 

те, що будівництво Дніпровської ГЕС, що порушила палеоприродні 

особливості в КП, тут змінили ландшафт найменше. Це стосується й території 
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пригирлової частини Десни, що являє собою широку заболочену долину 

утворену злиттям двох великих річок. Тому, ця ділянка яскраво ілюструє той 

палеоландшафт, який обживали трипільці. До появи водосховищ та проведення 

меліорації на картах XIX ст. помітно, що практично все деснянське пониззя 

являло собою заболочену місцевість зі значними за площею дюнними 

масивами, що тягнуться вздовж русла Дніпра та Десни.  

Правий берег Десни сильно порізаний давніми протоками Дніпро – Десни і 

складається з піщаних та супіщаних відкладів. На лівому березі чітко виражена 

висока борова тераса, що сягає 5-12 м висоти над заплавою, утворена тривалим 

намивом алювіальних наносів, що і обмежують долину річки [Круц, 1977, 

с.140]. Про значні території, що були заболочені на лівому березі Десни 

тривалий час, свідчать поширення торфових відкладів вздовж цієї високої 

піщаної тераси. 

Давнє населення обирало для життя різні рівні річкової долини, в 

залежності від форми господарства, що ними практикувалася. Так, дюнні 

утворення, що підвищувались над заплавою на декілька метрів, становили 

ідеальні місця для розвитку мисливсько-рибальського і скотарського 

господарства, що носило сезонний характер. З цих причин, практично кожне 

підвищення в заплаві Десни, було потенційно привабливим місцем для 

сезонного стійбища софіївських пастухів, рибалок і мисливців.  

Тривалі поселення, що мають землеробську орієнтацію облаштовувались 

на терасових рівнях, на яких йшло активне гумусоутворення в теплий 

атлантичний період. Початок цього кліматичного оптимуму голоцену (7500-

8000 тис. рр. тому) відзначився значним потеплінням та зволоженням клімату, 

що викликало ще більшу диференціацію ландшафтних зон у Східній Європі та 

максимум поширення лісових площ з домінуванням теплолюбивих форм. Разом 

із сосново-березовими лісами широкого поширення набувають широколистяні, 

що складались з дубу, грабу, в’яза, липи, горіху [Кременецкий, 1991]. Фауна 

цього періоду представлена благородним оленем, кабаном, козулею, туром 

[Зализняк, 1984, с.18-19]. 
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В атлантичному періоді остаточно сформувався тваринний світ Східного 

Полісся. Фауністичні рештки, що походять з неолітичних пам’яток Середнього 

Подніпров’я – Бузьки, Молюхов Бугор, Лизогубівка, Романків 3 – засвідчують 

наявність серед диких тварин типових лісових мешканців – оленя 

благородного, лося, козулі. Поодинокими рештками представлені тур, ведмідь, 

борсук, бобер [Переверзєв, Сорокун, 2011б, с. 212]. Схожа картина 

спостерігається й в часи освоєння регіону трипільцями.  З поселення Євминка 1 

походять залишки від впольованих благородного оленя, козулі та лося, кабана і 

лисиці. Доповнюють комплекс рештки від бобра, ведмедя, борсука, зайця та 

черепахи. Серед птахів, що оточували тогочасну людину, переважали кряква, 

чірок, випь та тетерів.  

Палеоботанічними дослідженнями було встановлено, що частково в 

середньому і пізньому голоцені, тобто в кінці атлантикуму на початку 

суббореалу, вже сформувалася структура грунтово-рослинного покрову 

близького до сучасного [Романчук, 1998, с. 55]. Дослідженнями похованих 

ґрунтів атлантичного періоду, доведено, що їхнє формування в той час було 

більш сприятливим ніж в наступні періоди [Кременецкий, 1991, с. 149]. В той 

же час із початком суббореалу, вчені палеопедологи констатують поступове 

осушення клімату. В лісостепу скорочуються площі зайняті лісовою 

рослинністю, а степові ділянки збільшуються [Кременецкий, 1991, c. 175]. На 

Півдні України взагалі починається значне засолення ґрунтів. 

Методами палінології, палеоботаніки і археозоології К.В. Кременецький 

встановив, що в період атлантикуму на території Руської рівнини, складовою 

якої є сучасна територія України, до початку суббореалу характерним було 

поширення долинних лісів. Тобто, вся долина Дніпра: в заплавах і 

надзаплавних терасах, в тому числі в межах Київського Подніпров’я, була 

вкрита листяними лісами. Серед дерев тоді переважали дуб, граб, ясень, липа 

що перемежовувались сосновим лісом [Кременецкий, 1991, с. 72-73]. В 

пізньоатлантичний час, коли існували лукашівські общини, панував 

кліматичний оптимум, тобто ліси розповсюдились якомога ширше. В то й же 
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час, аридизація клімату з початком суббореалу, що співпадає в часі з 

існуванням софіївсього населення, призвела до скороченням площі лісів 

[Кременецкий, 1991, с. 72-73]. Цей процес, очевидно, в незначній мірі, але все ж 

підсилився господарською діяльністю землеробів за попереднього етапу С І, 

коли для полів площі звільнялися від лісу, вірогідніше за все, методом 

підрізання кори дерев. Свідченням цього, є зростання пилку ліщини біля 

ранньоземлеробських поселень, яка розповсюджувалась на місцях винищених 

лісів [Кременецкий, 1991, с. 163]. Тому в регіонах зі значно більшою густотою 

населення, як Пруто-Дністровське або Буго-Дніпровське межиріччя, 

винищення лісів відбувалося значно активніше ніж в КП. 

Підсумовуючи висновки про палеокліматичні особливості кінця 

атлантикуму – початку суббореалу, К.В. Кременецький зазначив, що клімат був 

менш континентальним ніж сучасний. Тобто, зими спочатку були більш 

помірними, а опади ряснішими, а на початку суббореалу відбулось зниження 

літньої температури [Кременецкий, 1991, с. 155]. Зміни природної обстановки з 

початком суббореалу призвели не лише до зниження ролі землеробства, а й до 

занепаду привласнюючих форм господарства [Кременецкий, 1991, с. 173] і 

розповсюдженні скотарства [Кременецкий, 1991, с. 176].  

Загальний хід кліматичних змін і перетворень рослинності долини Дніпра і 

Пруто-Дністровського межиріччя, був схожим, тому можна з певними 

застереженнями проводити паралелі між господарством трипільського 

населення цих двох регіонів на етапах С І і С ІІ. Крім загальної сприятливості 

тогочасних природних умов для землеробсько-скотарського господарства, в 

Дністровсько-Прутському межиріччі як і інших степових регіонах 

спостерігається збільшення ролі ДРХ на етапі С ІІ, очевидно, через значне 

поширення ділянок вільних від лісу [Кременецкий, 1991, с. 168]. 

Розглядаючи закономірності розташування пізньотрипільських пам’яток 

відносно ландшафтних особливостей регіону і окреслюючи 5 км зону навколо 

більшості відомих на той час поселень Київського Подніпров’я, С.П. Романчук, 

таким чином, визначив територію ландшафтно-господарських систем, що 
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займали окремі общини [Романчук, 1998, с. 57]. Співставлення їх між собою, 

дозволило встановити закономірність в повторюваності ландшафтів, що 

освоювали трипільці в процесі переселення. Вибір диктувався близькістю до 

річкових заплав, які в регіоні займають 4 % від усієї площі. Також високий 

ресурсний потенціал і м’якший в порівнянні з ділянками плато мікроклімат, 

ідеально задовольняв пізньотрипільське комплексне господарство. Очевидно, 

ділянки під поля обиралися не в заплавах, адже вони завжди були заліснені і 

тут довгий час трималася висока вологість ґрунту. Таким чином С.П. Романчук 

встановив, що в більшості випадків пізньотрипільські поселення були засновані 

на межі між заплавою і наступним за господарською цінністю широколистяно-

лісовим ландшафтом [Романчук, 1998, с. 53-64]. 

Дійсно картографування поселень дало чітку закономірність, що 

підтверджує думку про освоювання всіх природних ніш місцевими 

трипільцями. Поселення лукашівської ЛГП в обов’язковому порядку 

розташовані на відстані не більше 2-3 км від опідзолених супіщаних ґрунтів і на 

межі заплавних лук. У випадку з південними поселеннями григорівської і 

лівобережною частиною лукашівської ЛГП, в зв’язку з регіональними 

особливостями, більшість з них були засновані на чорноземних ґрунтах. 

Як було доведено В.О. Круцом в процесі аналізу частки дикої фауни серед 

остеологічних матеріалів поселень Подніпров’я, відтворювальне господарство 

пізньотрипільського населення значною мірою доповнювалось мисливством, 

особливо на початку і в фіналі пізнього Трипілля [Круц, 1998]. Але аналіз 

кісток із заглибленого житла проміжної ланки – лукашівського поселення під 

Успенським собором, показав значний відсоток дрібної борової дичини і птахів, 

а також щуки, окуня і коропових віком 7-12 років, прісноводних молюсків 

(перловиці звичайної), в дієті цього населення [Балакін, 1999, с. 100]. Таким 

чином, радіус природних ніш, що освоювалась кожною общиною зростає до 10-

15 км, що було достатнім для Київського Подніпров’я, яке в той час було 

малозаселеним, природно багатим і не виснаженим регіоном.  
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Специфіка існування вздовж краю борових і лесових терас, які тягнуться 

вздовж заплави Дніпра і Десни, пов’язана з тим, що на них за теплого і 

вологого атлантичного періоду утворився незначний шар чорнозему. 

Виключенням із закономірності є лівобережний кущ поселень на середній течії 

Трубежу (Лукаші, Пасічна і Коржі), які розміщені в низині або навіть на краю 

болота, як у випадку з поселенням Лукаші [Круц, 1977, с.141]. Все ж вони 

займають лесово-чорноземні ділянки ґрунту придатного для землеробства. 

Очевидно, вибір цих місць для поселень був зумовлений віддаленістю від 

основної маси сусідніх поселень, що не вимагало облаштування укріплень 

через відсутність загрози з боку сусідів, а також через загальну низинну 

топографію в цій частині регіону. Іншим прикладом нехарактерної топографії 

для лукашівських поселень, на відміну від софіївських, є Романків 3, що 

розміщене в заплаві правого берега Дніпра. Воно може трактуватися як літнє 

стійбище мисливців, рибалок і пастухів, що в зимовий період, вірогідно, 

переселялися на стаціонарні поселення на плато, як сусідні Підгірці 2 і 3. 

Ділянки землі під посіви обиралася виключно в межах лісових ландшафтів, 

що пояснюється простотою їхньої обробки [Романчук, 1998, с. 60-65]. За 

етнографічними паралелями пізньотрипільське населення, очевидно, як 

найбільш поширений спосіб звільнення від лісу, використовувало вирубно-

вогневий метод. Такий спосіб є характерним для всіх ранньоземлеробських 

культур, що проживали в зонах зі значним переважанням лісів [Романчук, 1998, 

с. 65]. Очевидно, що спочатку дерева засушувалися методом кільцювання, після 

чого спалювалися, але такі ділянки не займали значну площу і могли 

використовуватися до 3-4 років. Паралельно тривав процес підготовки нових 

підсік, а старі знову заростали деревами. Враховуючи, що такі ділянки не 

вимагали сильного спушування, його могли додатково проводити сукуватими 

гілками. Незначна густота заселення, а також допоміжне збиральництво і 

мисливство, дозволяє припустити існування виключно вирубно-вогневого 

методу в пізньотрипільського населення, без переходу до перелогового.  
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За незначними палеоботанічними матеріалами, що походять з Київщини, 

останні дані стосуються зернівок із землянки в Успенському соборі Лаври 

[Балакін, 1999, с. 99] і аналогіями з поселень Буго-Дніпровського межиріччя 

етапів С І і С ІІ, встановлено, що місцеві землероби продовжили культивування 

плівчастої пшениці (одно-, двозернянки, спельти), ячменю плівчастого, проса 

звичайного (?) і гороху (?). Таким чином, склад культурних рослин з місцевих 

полів був подібним до тих, що вирощували представники енеолітичних культур 

з Балкан і Центрально-Східної Європи [Пашкевич, Відейко, 2006, c. 45, 51].  

Саме на етап С ІІ, коли існувало населення софіївської ЛГП, припадає пік 

холодного і вологого періоду, що іменується Піорським коливанням [Burga and 

other, 2001, p. 69; Wick, Tinner, 1997]. Період названий за долиною Піора 

(Швейцарія), де було вперше помічено цей феномен, що фіксує собою різке 

збільшення площі льодовиків в Альпах. Незважаючи на значну відстань 

Подніпров’я і Альпійського нагір’я, можна з упевненістю стверджувати, що у 

зміні рослинного покриву, а отже й складу фауни регіон Київщини зазнав 

кардинальних змін [Bond and other, 1997]. Як лаконічно підсумував у своїй 

науково-популярній праці М.Ю. Відейко, пік похолодання в Європі припав на 

час після 3200 рр. до н.е. Це було спричинено виверженням вулкану на 

Алеутських островах, сліди чого закарбувалися в гренландському льодовику 

[Бурдо, Відейко, 2007, с. 148; Відейко, 2011б, с. 129]. До того ж вченими, що 

досліджували льодовики з Гренландії було встановлено збільшення рівня 

метану і сульфатів близько 3250-3199 рр. до н.е., що пов’язується з 

катастрофою, спричиненою виверженнями вулканів [Відейко, 2015, с. 154-155]. 

Десятьма роками пізніше почав виверження вулкан в Ісландії. Наслідками 

таких тектонічних катаклізмів стало утворення хмари із попелу, що трималась 

над землею достатньо довгий час для того, щоб затримати сонячне світло і 

ультрафіолет настільки, що впала середня температура океану. Таким чином, 

середня річна температура впала, зима стала холоднішою, а, разом з тим, на 

всій планеті випали кислотні дощі. Це прямим чином відобразилося на 

погіршенні добробуту й ПТ населення КП, яке повністю залежало від урожаю 
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злакових культур, поголів’я стада і мисливської здобичі. В цей час, за 

реконструкцією М.Ю. Відейка, заснованій на палеокліматичних дослідженнях, 

відбувся різкий перепад температур між зимою і літом. Як наслідок, це 

спричинило до сильних повеней навесні і засухи влітку [Schrøder and other; 

2004; Відейко, 2011б, с. 129-130; 2015, с. 154-155].  

Шукаючи порятунку, населення КП як і всієї Старої Європи всіляко 

прилаштовувалося до нових умов. Аналізуючи співвідношення різних груп 

тварин домашнього стада з поселень культур енеоліту-ранньої бронзи 

Південно-Східної Європи, В.О. Дергачов дійшов висновку, що посилення ролі 

дрібної рогатої худоби (ДРХ) пов’язане з глобальними природними змінами 

адже загальна динаміка стада корелюється із фундаментальними 

трансформаціями археологічних культур кінця енеоліту – початку доби бронзи 

[Дергачев, 2009, с. 238]. Дійсно кліматичні зрушення, що відбувалися в кінці 

Атлантикуму – ранніх стадіях Суббореалу, призвели до похолодання і 

осушення  клімату, а отже і зрушення меж кліматичних зон. Це відповідно 

спричинило до ще більш активного розселення індоєвропейців з 

причорноморського степу в ареал Старої Європи, і утворення так званих 

«курганних» ранньобронзових культур [Gimbutas, 1956; Anthony, 2007]. 

Кліматичні зміни доволі точно визначені природничими методами і вдало 

корелюються з динамікою змін в середовищі КІС Кукутень-Трипілля. Тому 

очевидним є синхронізація типу Софіївки з піком аридизації, тобто осушення за 

хаджибейської регресії [Дяченко, 2010, с. 41] (Додаток В: В. 4). 

Додатковим підтвердженням кризи, є археологічний матеріал всієї 

Південно-Східної Європи, адже саме в цей час відбувається корінний перелом в 

культурному образі переважної більшості культур. На зміну спільнотам, що 

довгий час жили на одному місці, підтвердженням чого є багатошаровість 

давніх поселень Карпато-Дунайського регіону у формі теллів, населення яких 

змогло пристосувати своє ранньоземлеробське господарство до конкретних  

екологічних ніш і створити багату матеріальну культуру Старої Європи, 

приходить повний занепад. Якщо ж вірною є теорія К. Ренфрю [Renfrew, 1987], 
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що суперечить концепції М. Гімбутас, то батьківщиною індоєвропейців є 

західна Анатолія (Анатолійська гіпотеза) і занепад культур Старої Європи є 

цілком логічним в результаті не інокультурного впливу, а через згубну дію 

засух і повеней. Тому, шукаючи порятунку, давні колективи ставали все більш 

мобільними. Так, посилилась роль скотарства в господарстві, зник вишуканий 

посуд, а війна за ресурси стала звичною справою. Схожий приклад 

простежується в матеріалах Зауралля, де скотарське населення афанасівської 

культури зазнало кризи в той же переломний час – на початку ІІІ тис. до н.е. 

Мисливці окунівської культури почали витісняти скотарів, адже виявилися 

краще пристосованими в господарському сенсі, через похолодання на початку 

суббореалу і посилення континентальності клімату, що сприяло поширенню 

лісів і дичини [Зайцева та інші, 2010, с. 82].  

Значна частина софіївських поселень, як і передуючі їм в часі лукашівські, 

топографічно пов’язані з боровими і лесовими терасами і особливо їхніми 

мисами, що з декількох сторін відокремлені ярами. Часто вони 

розташовувались на місці попередніх лукашівських поселень, як Козаровичі, 

Євминка 1. Разом з цим, в порівнянні з лукашівськими, зростає кількість 

поселень в заплавах Дніпра і Десни (Сирець 3, Зазим’є, Новосілки, та інші), що, 

очевидно, пов’язано зі зміною господарства, на користь посилення ролі ДРХ в 

складі стада. Хоча частка ДРХ менша ніж у випадку з усатівськими пам’ятками 

Північно-Західним Причорномор’я, на поселеннях з яких проведено підрахунки 

остеологічного матеріалу (Сирець 1), це домінуюча тварина, що складала 63 % 

[Круц, 1998, с. 137, с. 141]. Разом з тим, в Подніпров’ї, на відміну від степових 

районів зайнятих усатівським населенням, скотарство ще не набуло відгінного 

характеру. 

Отже, Київське Подніпров’я є частиною історико-географічної області 

Середнього Подніпров’я. В 3600/3500 – 3000/2900 рр. до н.е. пізньотрипільське 

населення займало екологічні ніші басейнів річок Ірпеня, Тетерева, Стугни, 

Десни і Трубежу в місці їх впадання у Дніпро. Тому, природно-територіальний 

фактор впливав на формування відокремлених систем общин, що 
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об’єднувались у групу поселень кожної із перелічених екологічних ніш. 

Картографування давніх поселень ілюструє концентрацією їх переважно на 

виступах високого лесового плато Придніпровської височини, що зумовлено 

землеробсько-скотарською орієнтацією господарства. В кінці атлантикуму – на 

початку суббореалу, вже сформувалася структура грунтово-рослинного 

покрову близького до сучасного. Але в наслідок аридизації клімату часів 

фінального Трипілля, відбулась екологічна криза, вірогідно, посилена 

потужними виверженнями вулканів, в наслідок чого відбулось зниження 

температури, скорочення площі лісів, збільшення посух влітку і повеней на 

весні. Це призвело до зниження ролі землеробства і посилення ролі скотарства. 

Особлива, багата на природні багатства територія КП дозволяла 

пізньотрипільським общинам активно практикувати мисливство і рибальство, 

переважно в заплавах. А впадіння у Дніпро Прип’яті і Десни – потужних 

водних напрямків сполучення, робило ці землі цінним центром з точки зору 

посилення обмінних процесів, а отже й міжкультурного симбіозу. 

 

  



67 

2.2. Керамічний посуд як основний індикатор культурно-

хронологічних змін і напрямків заселення КП. 

Перший і найбільш ґрунтовний аналіз керамічних комплексів з відомих і 

досліджених ПТ поселень КП етапу С І був проведений В.О. Круцом. 

Фундаментальна праця відобразила результати роботи в дисертаційному 

дослідженні [Круц, 1974б], а пізніше монографічному виданні [Круц, 1977], і є 

основою для всіх подальших розробок, що частково чи повністю стосуються 

предмета і об’єкта дослідження. Тому, в підрозділі проведено критичний аналіз 

ґрунтовної схеми В.О. Круца, з подальшим її доповненням новими 

матеріалами. 

Досліджені В.О. Круцом керамічні комплекси (далі КК), аналізувалися за 

строгими принципами типології і класифікації. Основною ознакою розділу 

кераміки на групи стала технологія її виготовлення [Круц, 1974б, с. 40]. Тому, 

КК лукашівської і софіївської груп пам’яток поділяється на «столовий» і 

«кухонний» посуд.  

Столовий посуд лукашівських КК поділений на дві підгрупи. В 

формувальній масі підгрупи №1 (традиційний для СТК посуд) основним 

спіснювачем глини є дрібнозернистий пісок, рідше шамот або зерна кривавика. 

Поверхня цього посуду в більшості випадків підлощена і має чорний колір. На 

поселеннях лукашівського типу ця група посуду переважає, складаючи 46-78% 

від загальної кількості керамічних виробів, виявлених на поселеннях. 

Найбільш розповсюдженими формами посуду є горщики, амфори, миски і 

глеки. Горщики бувають з високими широко відігнутими або короткими, також 

дещо відігнутими назовні вінцями, що плавно переходять у верхню конічну 

частину тулуба. Плічки зазвичай чітко виділені. Нижня частина корпусу 

конічна і закінчується невеликим плоским денцем. Верхня частина горщиків 

зазвичай коротша або відповідає нижній. Діаметр часто відповідає висоті 

посуду. Лише деякі одиничні горщики не вписуються в цю схему. Орнамент 

горщиків бідний, нанесений по горловині і над плічками. Розповсюдженим є 
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композиція орнаменту, коли нанесені одна-дві прокреслені горизонтальні лінії, 

від яких спускаються короткі, часто нахилені стрічки теж прокреслених двох-

трьох ліній (Додаток Г: Г. 1: 10, 15; Г. 6: 8-13). Інколи косі лінії утворюють 

фестони, а горизонтальна прокреслена лінія обрамлена округлими чи 

трикутними наколами, заміняють яку одним-двома ряди округлих наколів 

(Додаток Г: Г. 1, Г. 2: 10, 11).  

Край вінчика досить часто прикрашений насічками, «перлинами», 

нахиленими стрічками в дві-чотири лінії. Також часто зустрічаються 

горизонтальні пальцеві вдавлення і різноманітні наліпи – округлі, приплюснуті, 

циліндричні, конічні (Додаток Г: Г.1: 15). Рідше зустрічається орнамент у 

вигляді «дерева», зверненого гіллям догори чи донизу (Додаток Г: Г.1: 5, 6). 

Над плічками амфори мають симетричні ручки виліплені з товщі стінок. 

Орнаментувалися амфори прокресленими горизонтальними лініями під 

вінчиком, також під лінією могли бути наколи. Одна амфора прикрашена 

орнаментом у вигляді дерева. Цікавою є амфора, в якої ручки розміщені одна 

під іншою. В цілому амфори лукашівського типу схожі з амфорами попередніх 

етапів Трипілля (Додаток Г: Г. 1: 5; Г. 6: 18, 19). 

Глеки поділяються на дві групи. До першої відносяться невеликі (висотою 

10-15 см) з високим вузьким горлом і ручкою або без неї глеки-кубки. До 

другої – великі (висотою від 20 до 40 см), з однією ручкою, яка з’єднує горло з 

плічком. Вони мають високо підняті прикрашені плічки. Орнаментувалися 

посудини лише у верхній частині прокресленими лініями, наколами і стрічками 

(Додаток Г: Г. 1: 7-9; Г. 3: 1-3).  

Серед всього столового посуду найбільш численними є миски, які 

складають від 60% до 75% від загальної кількості (Додаток Г: Г. 1: 1-3, 12-14, 

17, 18; Г. 4: 1; Г. 7: 9). За формою всі миски поділяються на конічні і 

напівсферичні. 

Конічні миски бувають: із заокругленим краєм, з скошеним в середину, з 

закраїною і без неї. Миски з заокругленим краєм прикрашались дуже рідко. 

Зазвичай це насічки по краю вінчика і пальцеві вдавлення з внутрішньої 



69 
 
сторони під вінчиком. Миски із скошеним в середину краєм орнаментувалися 

частіше. Це зазвичай протилежні стрічки з трьох коротких прокреслених ліній 

на зрізі вінчика (Додаток Г: Г. 1: 1-3).  

Напівсферичні миски-чаші однотипні. Вони мають невеликі розміри, 

округлі в розрізі стінки і рівно зрізаний або закруглений край вінчика. По 

кількості вони поступаються конічним. Такі миски прикрашалися виступами-

вушками різноманітної конфігурації по краю вінчика. Унікальною є миска з 

Софіївки 2 прикрашена зигзагоподібними розчленованими валиками, які 

спускаються від вінець до денця (Додаток Г: Г. 3: 3), аналогії яким знаходимо 

серед кераміки карпатсько-дунайського регіону. 

Підгрупа №2 складе переважно з «імпортних» виробів, принесених із 

ареалу канівської групи ЗТК і, можливо, томашівської, а також виготовлених на 

місці копій (Додаток Г: Г. 4: 1-3; Г. 5: 1-27, 30). Кераміка цієї підгрупи 

виготовлена з добре відмученої глини жовтого чи білого кольору. Поверхня 

такого посуду вкрита світло-коричневим ангобом, на поверхні якого нанесений 

розпис коричневою, чорною чи червоною фарбами. Весь посуд невеликих 

розмірів, по формі, як і посуд першої підгрупи, розділяється на горщики, 

амфори, глеки-кубки і миски [Круц, 1977].  

Посуд софіївської ЛГП вперше був якісно проаналізований 

Ю.М. Захаруком. Але з огляду на методику, що склалася в середині ХХ ст., 

запроваджену роботами Т.С. Пассек, опис вченого наведений без чітких 

статистичних підрахунків залежності орнаменту від типу посуду. Відмінними 

від лукашівських є склад керамічної маси і особливості орнаментації 

софіївських КК [Захарук, 1956, с. 112]. Можна констатувати спрощення стилю 

монохромного розпису і прокресленого орнаменту [Захарук, 1954, с. 25-26], а 

також нанесення малюнка переважно червоною фарбою на посуд з домішками 

в керамічній масі («кухонний»). Зміна формувальної маси, очевидно, 

продиктована як характером глин, для яких найкращим спіснювачем стала 

подрібнена річкова черепашка, так трансформація традиції. Черепашку 

додавали в кераміку й у Пруто-Дністровському межиріччі [Маркевич, 1981], що 
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також зближує ці два ареали. Відмінні домішки, вже традиційно, продовжували 

використовувати ПТ гончарі в Західній Волині, додаючи дрібні зерна жорстви 

(переважно кварц) [Kruts, Ryzhov, 1999]. Щодо розпису червоною фарбою на 

«кухонному» посуді, то такий стиль орнаментації походить з Волині, де 

починаючи з етапу С І існувала традиція суцільного фарбування зовнішньої 

поверхні в червоний колір вохристими сполуками [Шмаглій, 1961, с. 25]. 

Прості композиції, що складалися із ліній і плям, почали застосовуватись в 

якості декору на кухонному посуді софіївського часу (Додаток Г: Г.8: 1-8) .  

В.О. Круц формалізував софіївський КК таким чином. Наймасовіший тип 

горщики, вчений поділив на:  

1) широко відкриті з S-подібним профілем і сильно відігнутим назовні 

вінцем, край яких зазвичай потовщений і прикрашений широкими насічками 

або нігтьовими защипами, що робить його хвилястим (Додаток Г: Г.10: 1-6). 

Декілька з них були прикрашені по плічках відтисками пальця, 

скомпонованими в ромби (Додаток Г.11: 34); 

2) відносно вузькогорлі з плічками значно ширшими діаметра вінчика і з 

дещо відігнутими назовні вінцями. Горло плавно переходить в плічки. Інколи 

по основі горла прикрашені лініями округлих чи прямокутних наколів, 

хвилястою поперечною лінією, відтиском шнура, чотирьма конічними 

наліпами. Вінчик інколи прикрашений насічками; 

3) з прямим вертикальним або дещо нахиленим всередину горлом і 

відігнутим назовні краєм вінця. Плічки окреслені слабо. Край вінчика інколи 

прикрашений насічками чи защипами. Орнаментувалися такі горщики частіше 

за все по основі горла відтисками шнура і зигзагоподібними наколами по горлу. 

Інший варіант – це потрійний циліндричний наліп. Один горщик розписаний 

червоною фарбою, а по горлу нанесені вертикальні лінії, корпус розписаний 

перехрещеними під гострим кутом стрічками, які складаються з двох 

паралельних товстих ліній, простір між якими заповнений короткими 

перпендикулярними лініями; 
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4) широкогорлі великі посудини з слабко профільованим вінчиком, дещо 

відігнутим на зовні. Орнаментовані округлими наколами, насічками, 

відтисками шнура, округлими наліпками (потрійними, парними або одиничним 

роздвоєним) в основі горла; 

5) кулясті горщики з коротким горлом і відігнутим назовні вінцем.  

Амфори з «рогатими» ручками над плічками, були виявлені на більшості 

поселень, що робить їх «маркером» софіївського КК, а також вливання 

баденських традицій (Додаток Г: Г.9: 12, 18, 22; Г.10: 18; Г.11: 36). Глеки 

широкогорлі, край вінець відігнутий на зовні, плічки чітко виділені. Перехід від 

горла до тіла часто відзначений широкою прогладженою лінією. Інколи на 

глеках є ручка. Посудина може бути прикрашена конічними наліпами (Додаток 

Г: Г.9: 7; Г.10: 15; Г.11: 11). 

Крім горщиків, амфор і глеків на поселеннях софіївської групи пам’яток 

зустрічаються: глибокі чаші з відігнутими назовні вінцями, зазвичай не 

орнаментовані; профільовані чаші з коротким горлом, відігнутим назовні краєм 

вінець і чітким, майже гострим ребром плічок; конічні миски двох типів, з рівно 

зрізаним краєм вінець і зі скошеним в середину краєм вінець [Круц, 1977, с. 88-

103; 122-131]. 

Таким чином, визначивши головні критерії КК введених в науковий обіг 

до 1980-х рр. ХХ ст., проведемо порівняння з колекціями, що були досліджені 

за останні десятиліття. Результати досліджень М.Ю. Відейка, С.М. Рижова, 

Т.М. Ткачука, Г.М. Бузян і Е.В. Овчинникова, дозволяють доповнити локально-

хронологічну схему пізнього Трипілля (Додаток В: В.5). Дана періодизація 

базується на особливостях столової кераміки, переважно підгрупи 1, яка є 

найбільш гнучким культурно-хронологічним індикатором. Її порівняння 

проводилося, перш за все, за формою і орнаментом, а також змінами в 

технології виробництва, як додатковому факторі. Інша ознака для визначення 

періоду і культурної складової пам’ятки – кількісне співвідношення різних груп 

кераміки. Таким чином, ознаки керамічних комплексів можна співставити з 

різними етапами і фазами існування лукашівського і софіївського населення. 
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За В.О. Круцом, етап С І охоплює чапаївський і частково лукашівський 

типи. До етапу С ІІ відносяться найпізніші лукашівські і софіївські пам’ятки. 

Чапаївка була віднесена до етапу С І через спрощення схеми врізного 

орнаменту відносно Коломийщині 2 і 1. Розписний посуд, що складав від 2 до 

10 %, на думку вченого був аналогічний з тим, що походить з Коломийщини 1. 

Пізніше М.Ю. Відейко синхронізував Чапаївку за розписним посудом з етапом 

В ІІ Буго-Дніпровського межиріччя. А Т.М. Ткачук запропонував не розділяти 

типи Лукаші і Чапаївка і синхронізував їх за розписною керамікою з 

томашівською і канівською групами етапу С І [Ткачук, 2007]. Таким чином, 

локально-хронологічна схема значно ускладнилась (Додаток В: В 5). 

Дійсно, розпис на поодиноких посудинах з відмученої глини з пам’яток 

чапаївського типу знаходить аналогії на кераміці пізньоволодимирівського і 

небелівського типів, останньої чверті В ІІ (Додаток Г: Г.4: 4-7). Столовий посуд 

з врізним орнаментом із Чапаївки і Коломийщини 2 також схожий за стилем 

орнаменту, характерним для закінчення етапу В ІІ. Спіраль розкладається на 

окремі півовали і хвилі, а технологія залишається традиційною за СТК. 

Тому, зважаючи на відмінності між КК з поселення Козаровичі і Чапаївка, 

очевидним, є те, що Козаровичі це наступний етап розвитку. На кераміці 

прокреслені смуги стають вужчими і обрамлюються насічками. Вони 

утворюють більш прямі сполучення, від спіралі залишились поодинокі 

заокруглення (Додаток Г: Г.4: 7-14). Іншим фактором, що свідчить про зміну, є 

зменшення кількості кратерів. Схожі риси в кераміці простежуються на 

близькому у часі (середина етапу С І) поселенні Львівська площа (Додаток г: 

Г.4: 15-17). Розписний імпортний посуд трапляється в незначній кількості і 

проявляє аналогії з керамікою розвиненого періоду канівської групи, першої 

половини-середини етапу С І (Додаток Г: Г.5: 28, 29, 31), що походить з 

поселення хут. Незаможник.  

Таким чином, можна констатувати, що в середині етапу С І врізний 

орнамент спрощується, а посудини на яких він зустрічається зменшуються в 

кількості. В основному мова йде про кратери, форма яких стає більш схожою 
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до горщиків – вінця стають менш відхиленими, а горловина коротшою. Ці 

тенденції яскраво відображені в КК з поселення Євминка 1. Тому, воно, 

вірогідніше за все, слідує в часі за Козаровичами, маркуючи перехід від 

середини до другої пол. етапу С І. Це підтверджують радіовуглецеві дати 

(Додаток В.1) і розписний посуд канівської групи, який нараховує значно 

меншу кількість ніж на лукашівських поселеннях басейну р. Трубіж. Кратери з 

Євминки 1 нечисленні і, як вже зазначалося близькі за формою до горщиків. 

Врізний орнамент на них стає простим, хоча відомі й поодинокі «архаїчні» 

елементи із широких смуг, що знаходять аналогії з посудом Коломийщини 1 

(Додаток Г: Г.2: 8, 9). 

Очевидно, синхронними між собою є (друга половина етапу С І) більш 

південні поселення Крутуха-Жолоб, Циблі-Узвіз, Гать, Лукаші, Безпальче та 

інші. В цей час спостерігається пік зростання кількості лукашівських поселень. 

Значна кількість розписної кераміки в їхніх КК зумовлена близьким сусідством 

з пам’ятками ЗТК канівської групи (Додаток Г.5). Їхнє виникнення Г.М. Бузян 

пов’язала зі значним культурним впливом, через вливання населення канівської 

групи пам’яток до складу однієї чи декількох общин, що відділилися із складу 

населення Коломийщини 1, з подальшим переселенням в басейн р. Трубіж 

[Бузян, 1994; 1999; 2000; 2002]. Підтвердження такого сценарію їхнього 

утворення знаходимо у працях Є.В. Овчинникова [Овчинников, 2014; 

Овчинников, Федько, 2012], М.Ю. Відейка [Видейко, 2002; 2011а] і 

С.М. Рижова [Рижов, 2007]. Аналогії кераміці з найкраще дослідженого 

поселення Крутухи-Жолоб знаходимо на поселеннях канівської групи середини 

етапу С І: Пекарі 2, можливо Вільшана і Канів [Овчинников, 2014]. Типовий 

коломийщенський врізний орнамент зустрічається лише на глеках, мисках і 

горщики. Кратери як тип посуду на цих поселення зникають повністю. 

Аналогічний вище описаному посуд з врізним орнаментом характерний 

також для іншої лівобережної групи або «куща» пам’яток, які В.О. Круц 

виділяв у окремий рід з масиву єдиного лукашівського племені [Березанская, 

Круц, Ф.е. № 1973/28, с. 7-8]. Йдеться про поселення Софіївка 2, Проців і 
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Лукаші, керамічний комплекс з якого був втрачений і відомостей про нього 

залишилося дуже мало [Лугова та інші, 2011; Бузян, 2004]. Орнамент КК  

столового посуду підгрупи 1 складається з горизонтальних ліній з насічками. 

Важливо, що додаткові стрічки відходять лише до низу. Схожі тенденції у 

видозмін кераміки помітні на південніших правобережних поселеннях типу 

Хомине, що за М.Ю. Відейком є найпізнішими коломийщенськими пам’ятками 

етапу С І із всієї групи [Відейко, 2005б, с. 58-59]. 

Розглянемо більш детально культурно-хронологічну картин ПТ КП, на 

прикладі КК із ключового поселення Євминка 1. В ході дослідження, за 

профільованими частинами посудин нам вдалося реконструювати 265 

археологічно цілих форм, рисунки яких опубліковані [Якубенко, Кириленко, 

2015, рис. 2-8]. Вивчення технології виготовлення цього посуду спонукав до 

використання альтернативної класифікаційної схеми, адже КК поділяється не 

на дві, а на три групи: категорії А, В і С. 

Кераміка категорії А (столовий посуд підгрупи 2) нараховує 42 посудини, а 

це 6 % від загальної маси. Вона виготовлена з відмуленої глини із додаванням 

дрібнозернистого піску, має світло-коричневий колір і щільну структуру 

черепка. Переважна кількість посуду містить на поверхні сліди розпису чорною 

або темно-коричневою фарбами, що наносився на ангоб перед випалом. За 

формами виділяються: горщики, миски, кубки, амфори і глеки.  

Горщики нараховують 15 посудин з короткими відігнутими назовні 

вінцями. Розпис нанесений темною фарбою, переважно в формі широких смуг, 

простір між якими заповнений тонкими лініями (Додаток Г: Г.5: 1-26). Вдалося 

реконструювати 16 мисок, з яких 11 мають конічну (Додаток Г: Г.5:7, 11) і 5 

напівсферичну форми (Додаток Г: Г.5: 20, 25). Розпис, що також складається з 

набору паралельних, інколи поєднаних перпендикулярно ліній, нанесений 

переважно з внутрішньої сторони, хоча трапляються й орнаментовані з обох 

боків миски. Кубки мініатюрні і гострореберні, розписані широкими смугами. 

Дві амфори містять наліпні ручки на плічках. Глек з прямою вузькою шийкою і 

ручкою, що приєднаний до вінець (Додаток Г: Г.5: 17, 18). 
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Стиль розпису ідентичний до розписної кераміки з близьких хронологічно 

і територіально поселень Лукаші, Крутуха-Жолоб, Циблі Узвіз і Софіївка 2 

(Додаток Г: Г. 5). Даний тип посуду широко розповсюджений на сусідніх 

поселеннях синхронної канівської групи, тому, вірогідніше за все, він походить 

саме звідти, на що крім розпису вказує і структура кераміки.  

Категорія В (столовий посуд підгрупи 1) нараховує 116 посудин і склдє 

44%. Він виділяється за характерним способом обробки поверхні і складом 

керамічного тіста, до якого входять пісок, інколи подрібнена черепашка або 

кривавик. Ця щільна і добре згладжена ззовні кераміка переважає в КК. Із всієї 

маси окрема виділено групу посуду (В 2: 12 посудин, 4%) з шорсткою 

поверхнею, від додавання значної маси піску. 

Миски, яких найбільше в категорії В, переважно конічні (46 од.) 

[Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 4: 1-44], але є й півсферичні (20 од.) 

[Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 4: 45-58], поверхня яких гарно згладжена з 

обох сторін. Вінця в переважній більшості прямі, третина має зрізану із середин 

назовні форму або легку закраїну. Серед всієї маси виділяються декілька з 

характерним для лукашівських мисок способом орнаментації – трьома парними 

короткими прокресленими лініями, нанесеними на внутрішній частині вінець 

конічних мисок (Додаток Г: Г. 1: 2, 3). Сферична миска прикрашена в середині 

рядом легких округлих вдавлень під краєм вінець. Виділяються дві миски – 

велика макітра і стандартного розміру конічна миска із отворами під краєм 

вінець [Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 2: 11]. В єдиному екземплярі в групи В 

2 наявні глибока закрита миска і масивна макітра із наліпними ручками під 

вінцями [Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 2: 12]. Більшість мисок середнього 

розміру – від 15 до 22 см в діаметрі, великі – від 40 до 50 см.  

Горщики категорії В нараховують 31 посудину і 7 в групі В 2. Більшість із 

них мають високе пряме горло з відігнутими назовні вінцями [Якубенко, 

Кириленко, 2015, рис. 6: 15-18], п’ять із яких різко відігнуті [Якубенко, 

Кириленко, 2015, рис. 5: 6-13]. Лише деякі з них орнаментовані врізними 

горизонтальними смугами, від яких відходить ще декілька, що утворюють 
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фестони (Додаток Г: Г. 6: 1, 2, 5). Часто смуги сполучаються з насічками, що їх 

оперізують (Додаток Г: Г. 6: 5, 11-13). На декількох є сліди легких округлих 

вдавлень і лише один прикрашений парним конічним наліпом. 

Амфори містять на тілі наліпні масивні і невеличкі сплощені ручки 

(Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 5: 14-19), поверхня переважної більшості 

яких добре залощена. Ручка на тілі глека прикрашена врізними паралельними 

лінями (Додаток Г: Г. 6: 3). Кратери мають різко відігнуті назовні вінця і опуклі 

ребра з аналогічним орнаментом (Додаток Г: Г. 2: 10, 11). Обробка поверхні і 

орнамент даної категорії посуду – характерний маркер керамічних традицій 

СТК, елемент якої присутній в лукашівському населенні етапу С І.  

Категорія С – кераміка з рясними домішками в керамічній масі. 

Незважаючи на схожу структуру черепка, В.О. Круц правомірно розділив цю 

«кухонну» кераміку на групи 1 і 2 [Круц, 1977, с. 100-102]. Цей підхід 

виправданий з огляду на особливості технології виготовлення, орнаментації і 

форми посудин. Тому, в межах категорії С, виділено групи С 1, С 2 і С 3, котрі, 

очевидно, належать двом різним культурно-хронологічним горизонтам. 

Посуд групи С 1 – горщики (64 од.) і конічні миски (4 од.). Очевидно, 

горщики використовувались виключно для приготування їжі, з огляду на їхню 

пористу структуру, яка пристосована до частих нагрівань-охолоджень. В 

керамічній масі удосталь товченої річкової мушлі, а також органіки, що 

вигоріла при випалі. Малочисельні миски виконані з такої суміші, свідчить про 

їхню низьку якість і невідповідність потребам використання. В результаті 

згладжувань по сирій глині, на поверхні горщиків утворились сліди хаотичних 

розчосів, виконаних зубчастим штампом із стулок річкових черепашок. 

Незважаючи на структуру, стінки посудин масивні і важкі. Вертикальні розчоси 

нанесені по шийці більшості горщиків, часто поєднуючись з насічками по краю 

вінець і горизонтальним рядом насічок по плічку, найчастіше утворених 

відтиском півкруглою паличкою або зубчатим штампом [Якубенко, Кириленко, 

2015, рис. 7: 3-15]. Вінця переважно ледь відігнуті, тіло горщиків округле, 

інколи має гострі ребра. Показником своєрідності населення, виступає 
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відсутність циліндричних або конічних наліпив псевдо-ручок на межі шийки і 

плічок, що широко розповсюджені на «кухонному» посуді лукашівських 

пам’яток [Круц, 1977, с. 100-102]. Лише у двох випадках є невеликі наліпні 

ручечки на шийці горщиків [Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 7: 2]. Все ж такі 

горщики знаходять аналогії на інших поселеннях лукашівської ЛГП, 

Коломийщини 1 і канівської групи пам’яток. 

Посуд груп С 2 (31 форма) за аналогією з горщиками групи С 1, 

виготовлений з маси, що містить значні домішки подрібненої мушлі і органіки. 

Поверхня, незважаючи на те, що добре загладжена, має пористу структуру 

(Додаток Г: Г. 11: 1-3, 6-10, 12-16). Зустрічаються також фрагменти посуду, 

виготовленого з чистої глини але з додаванням подрібненої черепашки. 

Кераміка групи С 3 щільніша, легша і тонша, інколи залощена і вкрита ангобом 

з розписом, нанесеним темно-червоною фарбою (Додаток Г: Г. 11: 4, 5).  

Група С 2 – опуклотілі горщики (18 од.) з високою шийкою і різко 

відігнутими назовні вінцями, що прикрашені глибокими насічками, від чого 

вони мають хвилясту форму. Амфори (6 од.) з масивними наліпними ручками, 

округлі в перерізі або сплощені (Додаток Г: Г. 11: 5, 13). Глеки мають прямі 

вінця і високу шийку [Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 8: 10, 11]. Миски (5 од.) 

виключно півсферичні, характерні для софіївського типу КК, мають пористу 

структуру, незважаючи на ретельне загладжування ззовні і всередині. Лише на 

одній мисці на зовнішній поверхні збереглись сліди трьох смуг червоною 

фарбою, що косо спускаються від вінець і переламуються нижче середини тіла 

(Додаток Г: Г. 11: 12). За аналогією з городсько-волинською керамікою [Kruts, 

Ryzhov, 1999, р. 96; Круц, Рижов, 1988] і посудом з Кирилівських висот, можна 

стверджувати, що такий розпис на пористому посуді був скоріше правилом ніж 

винятком, що, на жаль, погано зберігається.  

Кераміка групи С 3 теж належить до софіївського культурного горизонту. 

На ручці від амфори зберігся розпис брунатною фарбою по щільно згладженій 

поверхні (Додаток Г: Г. 11: 4). На ручці від глека помітні сліди червоної фарби 

(Додаток Г: Г. 11: 11). Миски і деякі горщики теж на зовнішній поверхня 
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пофарбовані в червоний колір, що знаходить широкі аналогії на 

пізньотрипільських пам’ятках городсько-волинської групи [Kruts, Ryzhov, 

1999]. 

Горщики, що мають хвилястий край вінець (6 од.) і ретельно згладжену 

поверхню, а також орнамент у вигляді «перлин» і відтисків шнура – 

асоціюється вченими з пивихинською культурою [Якубенко, Кириленко, 2015, 

рис. 8: 15, 18, 20; Круц, 1977, с. 150; Лазоренко, 2000].  

Таким чином, помітно, що кераміка групи С 2 і С 3 відображає класичні 

риси КК софіївського типу, що дозволяє синхронізувати цей культурний 

горизонт Євминки 1 з поселеннями Бортничі, Кирилівські Висоти, Сирець 1, 2, 

3 та іншими, а також кремаційними могильниками Чернин, Софіївка і Завалівка 

і Червоний хутір. В.О. Круц також інтерпретував її як ідентичну софіївському 

типу, але з огляду на стратиграфічне залягання – разом із переважаючими 

кількісно лукашівськими матеріалами, вчений припустив її приналежність до 

лукашівського комплексу. Додатковим аргументом він навів схожість за 

складом тіста і окремими елементами орнаменту. Це на думку дослідника 

пояснювало утворення пам’яток софіївського типу – еволюційним шляхом від 

більш ранніх лукашівських. Така думка надовго закріпилося в трипіллєзнавстві. 

Але ретельне дослідження показало хибність цієї гіпотези.  

На поселеннях з переважаючими лукашівськими матеріалами часто 

трапляються залишки софіївської кераміки. Це зумовлено незначним розривом 

у часі між зникненням культурних рис лукашівської ЛГП і появою нових 

софіївських. Досліджуючи поселення Козаровичі і Чапаївка, В.О. Круц 

зіткнувся з аналогічною Євминці 1 ситуацією. Лише в 1970 р. на поселенні в 

урочищі Богуславка було виявлено заглиблене житло з матеріалами 

лукашівського типу, перекрите об’єктом пізнішого софіївського горизонту, що 

стало першим достовірним стратиграфічним доказом їхнього послідовного 

існування в часі. Окрім типологічної відмінності матеріалів, доводом 

послідовного заселення КП і, можливо, незначного хронологічного розриву між 

населенням цих типів, є каліброване радіовуглецеве датування. За ним 
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поселення Євминка 1 датується Ucla-1671 B: 4890 ± 60 ВР, Ucla-1466 B: 4790 ± 

100 BP, що вкладається в 3600-3500 BC (Додаток В. 1). Софіївські могильники 

датовані Ки-5038: 4280±110 (Червоний Хутір), Ки-5012: 4320±70 (Софіївка), 

Ки-5015: 4290±90 (Завалівка), що відповідає часовим рамкам 3250-2900 ВС 

[Бурдо, Відейко, 1998, с. 23; Відейко, 2003; Rassamakin, 2012, p. 66]. Різниця 

між існуванням цих двох культурних утворень очевидна [Kyrylenko, 2014], 

тому із вдосконаленням методів дослідження і датування, залишається лише 

уточнити період часу, який їх розділяв. 

Таким чином, стає очевидним існування на території Євминка 1 мінімум 

двох поселень ПТ часу. Аналогічна ситуація простежена й на сусідньому 

поселенні Євминка 2. Так чи інакше, а лукашівський горизонт поселення 

Євминка 1представлений комплексом кераміки категорії А і В, а також групи С 

1 категорії С, що разом нараховують 214 посудин. Особливості орнаменту на 

посуді категорій А і В дозволяють впевнено датувати дане поселення 

серединою-кінцем етапу С І або фазою С І-С ІІ. Софіївський же горизонт 

відповідно представлений 39 посудинами етапу С ІІ. 

Повернемося до аналізу КК пам’яток Правобережжя. Як вже зазначалося 

на початку – в середині етапу СІ тут паралельно з поселеннями типу Чапаївка 

існував тип Коломийщини 1 [Пассек, 1949, с. 130-156], а також синкретичні 

поселення типу Ріпниця [Рижов, 2002б; 2002в]. Синхронність Чапаївці і 

поселенням перехідного від Чапаївки до ранніх пам’яток лукашівської ЛГП 

(Козаровичі, Львівська площа), встановлено за посудом з врізним і розписним 

орнаментами.  

З переходом до другої половини етапу С І, з території Ржищівського 

Подніпров’я, зайнятого пізнім коломийщенським населенням, на північ КП, 

відділеного р. Стугна, поширюються общини, що залишили поселення Підгірці 

2, Підгірці 3, Лісники 1, Лісники 2. Як вже зазначалося, М.Ю. Відейко виділяє 

їх в окремий підгірцівський тип, що в разі із правобережними поселеннями 

піддається поясненню, але, що стосується зарахування сюди Євминки 1, 2, 

Козаровичів і Процева [Видейко, 2002, с. 61], викликає логічні запитання. Ще 
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більше питань виникає через віднесення до цієї ж групи поселення софіївської 

ЛГП Демидів. Мабуть, це спричинено помилковим зачисленням В.О. Круцом 

цього поселення до лукашівської ЛГП [Круц, 1977, с. 13], на якому вчений 

виявив залишки софіївського поселення, що майже повністю було зруйноване 

[Березанская, Круц, Ф.е. № 1973/28, с. 11]  

Аргументами М.Ю. Відейка, щодо виділення підгірцівської групи, крім 

географічного відокремлення, є зникнення або значне зменшення, в порівнянні 

з лівобережним кущем пам’яток, прокресленого орнаменту на столовому посуді 

підгрупи 1, незначний відсоток розписної кераміки з ареалу канівської групи і 

вплив енеолітичного населення ВЛКРК, щоправда менший ніж на поселеннях в 

басейні р. Трубіж [Видейко, 2002, с. 61]. 

Вірогідно, прикладом КК, що відображає вищеописані тенденції є колекція 

посуду з поселення кінця етапу С І у Білогородці [Кириленко, Непомящий, 

2011]. Статистично серед КК столова кераміка переважає (Додаток В. 5) і 

представлена виробами виключно підгрупи 1, виготовленим з домішками в 

складі керамічного тіста (в основному пісок), лискованою або добре 

загладженою поверхнею і рельєфним орнаментом. Основна маса виробів – 

горщики (Додаток В. 5). Лише один з них має високу горловину і 

широковідігнуті назовні вінця (Додаток Г: Г. 6: 14). Більшість мають короткі 

вузькі горловини або дещо ширші з відігнутими назовні вінцями (Додаток Г: 

Г. 6: 15, 16, 20-22). У всіх горщиків досить яскраво окреслені плічики, а інколи 

вони навіть мають гострий злам. Форма горщиків біконічна, всі вони дещо 

схожі цим між собою і подібні до форм з інших лукашівських поселень. 

Діаметр найширшої частини цих посудин часто відповідає їх висоті, а денце 

дещо менше або рівне діаметру вінця. 

Орнамент представлений конічними, парними у вигляді циліндричних 

псевдо ручок, а також парними з розплюснутих глиняних кульок наліпами 

(Додаток Г: Г. 6: 15, 16, 22). Вдавлений але не врізний орнамент зустрічається 

як виключення у вигляді парних відбитків пальців (Додаток Г: Г. 6: 20). У всіх 
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випадках горщики орнаментовані типовим для лукашівської кераміки чином – 

по горлу.  

Амфори відомі за наліпними ручками на горловині і плічках посудин. 

Одна з ручок, в силу свого розміру, навряд чи була функціональною і могла 

слугувати орнаментом (Додаток Г: Г. 6: 18). Інша, вже досить функціональна, 

виконана на плічику амфори і є наскрізною (Додаток Г: Г. 6: 19). Такий тип 

ручок домінує на більшості пізньотрипільських амфор. Наявна й характерна для 

лукашівських КК широко відкрита миски з гарно залощеною зовнішню 

поверхню. Глек має біконічну форму і звужену горловину з дещо відігнутими 

вінцями і повністю відсутнім орнаментом, що характерно для глеків 

чапаївського типу, на противагу лівобережних посудин (Додаток Г: Г. 6: 23). 

Склад глиняної маси, з яких були сформовані столові посудини, 

характеризується відносно незначною кількістю спіснювачів. Один з горщиків 

навіть зіпсувався через недостатню кількість під час випалу. В якості домішок, 

тут використані зерна кривавика, дрібний кварц і крупнозернистий пісок. 

Випал проведений у відновлювальному середовищі при температурі 900-1100 

С°, про що свідчить рівномірний чорний колір.  

Кухонна кераміка традиційно представлена лише горщиками і мисками 

(Додаток В. 5). Горщик орнаментований горизонтальними і косими розчосами 

по всьому тілу, очевидно, крім горла де вони вертикальні. По плічках нанесені 

короткі овальні насічки, що утворюють горизонтальну лінію [Кириленко, 

Непомящих, 2011, рис. 5: 3]. Такий тип горщиків характерний не лукашівським 

КК, а й загалом трипільським етапу С І. Аналогічні посудини відомі для ПТ 

пам’яток Пруто-Дністровського межиріччя [Маркевич, 1981, с. 41-43]. В 

керамічному тісті, як і в кераміці з Євминки 1, а також більшості інших 

поселень кінця етапу С І і С ІІ, міститься органіка, що вигорає при випалі і 

подрібнені стулки панцирів річкових черепашок. Це робить кухонний посуд 

стійким до частих нагрівань [Рижов, 2002, c. 8; Цвек, 1994]. 
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Конічні і півсферичні кухонні миски, що є традиційно найбільш кількісним 

посудом в трипільських КК етапів С І і С ІІ , також виготовлені із додаванням 

полови, зерен кривавика і піску.  

Таким чином, цей КК ілюструє остаточну відмову від врізного орнаменту. 

Серед типів посуду скорочуються до вузькогорлих амфор, горщиків і 

біконічних посудин, що характерні для фіналу С І як на Лівобережжі (Проців) 

так і на Канівщині.  

Цікавим і показовим є КК з Романкова 3, що демонструє своєрідні риси, 

пов’язані, очевидно, з нетривалістю і сезонністю поселення. Колекція 

пізньотрипільської кераміки за техніко-технологічними рисами складається з 

умовно «столової» кераміки підгрупи 1 56 % (в нашому випадку – категорія В), 

підгрупи 2 5 % (категорія А) і «кухонної» 39% (категорія С) (Додаток В. 4).  

Посуд категорії В здебільшого виготовлений з червонопальної глини із 

додаванням дрібного піску і гематиту (кривавика), який є традиційним 

елементом ПТ КК КП [Рижов, 2002], а також шамоту і подрібнених стулок 

панцерів річкових черепашок. Поверхня виробів добре загладжена, інколи 

вкрита ангобом світлого кольору або червоною вохрою. Випал проведений 

переважно в окиснюючому середовищі. Цей посуд відрізняється від 

«кухонного» кращою якістю виготовлення. Стінки менш пористі і щільніші. 

Посуд категорії А з гарно відмученої глини без додавання грубозернистих 

спіснювачів, представлений поодинокими уламками без розпису. Серед умовно 

«столових» посудин виділяється 3 типи: горщики (55 %), миски конічні (25 %), 

миски півсферичні (10 %) і амфори (10 %) (Додаток В: В. 6: 1). 

Горщики представлені формами: 1) з різко відігнутими вінцями і 

короткими шийками (45 %); 2) з прямими чи ледь відігнутими вінцями (55 %) 

[Кириленко, Переверзєв, 2015, рис. 2]. Плічки досить опуклі і не утворюють 

гострого зламу. Орнамент нанесений по горлу і плічках, лише інколи по краю 

вінець глибокими вдавленнями, що робить його хвилястим. На плічках 

горизонтальні ряди утворені з округлих насічок (Додаток Г: Г. 7: 6). Часто, це 

також відбитки нігтя або овального в перетині інструмента (Додаток Г: Г. 7: 7). 
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Інколи столові горщики прикрашалися розчосами по горлу і плічках, але 

набагато рідше ніж кухонні, для яких такий прийом обробки поверхні є 

традиційним (Додаток Г: Г. 7: 1, 3, 8). Виділені також: «перлина» видавлена з 

середини на зовні, циліндричний наліп-псевдоручка (Додаток Г: Г. 7: 3), 

напівсферичний наліп на плічку оточений насічками. Вінце з округлими 

насічками-виямками, конічний наліп на плічку [Кириленко, Переверзєв, 2015, 

рис. 5], що є характерним для кераміки синхронних пам’яток троянівського 

типу і більш пізніх городських і софіївських. 

Миски (35 % від «столового» посуду) представлені: півсферичними (30 %) 

і конічними (70 %) формами. Конічні: із закраїною всередині, із зрізаним з 

середини назовні вінцем, із загнутими всередину вінцями і двосторонньо 

скошеними вінцями. Напівсферична миска зі скошеними зсередини назовні 

вінцями, з вертикальними вінцями і горизонтальним рядом наколів під ними 

[Кириленко, Переверзєв, 2015, рис. 4]. Миска перехідної від конічної до 

сферичної форми оздоблена по краю вінець неглибокими насічками (Додаток Г: 

Г. 7: 9) і має добре залощену чорну поверхню, досягнуту у відновлювальним 

випалом.  

Амфори (10 % від «столових» посудин) представлені наскрізними 

вертикальними ручками від мініатюрної амфори категорії А і великої 

товстостінної добре залощеної і випаленої у відновлювальному середовищі 

(Додаток Г: Г. 7: 4, 5).  

Кухонний посуд складає 39 % від КК. До керамічної маси, що при випалі 

стала світло-жовтого кольору, додавалися дрібний річковий пісок, інколи 

подрібнені стулки черепашок, а також органіка, переважно полова, що при 

вигоранні зробило її пористою і легкою. Незначний вміст зерен кривавика тут 

може пояснюватись як штучним додаванням цього інгредієнта до керамічної 

маси, так і природною насиченістю глини озалізненими сполуками. Дуже рідко 

трапляються дрібні зерна шамоту. Поверхня кераміки часто вкриті розчосами 

(переважно горизонтальними, рідше навскісними, вертикальними і 

хаотичними), а деякі світлим ангобом. Випал відбувався в окислювальному 
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режимі, на що вказує світло-коричневий колір і, очевидно, проходив у вогнищі, 

що могло облаштовуватись в неглибокій ямі.  

Кухонна кераміка складається виключно з горщиків переважно 

приземкуватої форми з широкими округлими або слабо загостреними плічками, 

вузькою горловиною і вузьким дном. Край вінець або вертикальний (27 %), або 

слабо відігнутий назовні (73 %) [Кириленко, Переверзєв, 2015, 6: 1,5; рис. 7: 2]. 

Близько 50 % горщиків прикрашені розчосами по горлу, плічках і денцю 

(Додаток Г: Г. 7: 1, 3). Орнамент нанесений по краю вінець і в основі горла. 

Верхній орнаментальний ряд – вузькі широкі насічки, що виконувалися нігтем 

або краєм палички. Рідше зустрічається горизонтальний ряд з округлих насічок 

під вінцем у супроводі аналогічних або нігтьових вдавлень в основі горла, 

насічок прямокутною або трикутною паличками. Рельєфний орнамент – наліпи 

або псевдо-ручки: циліндричні і аморфні [Кириленко, Переверзєв, 2015, рис. 8]. 

Характерні риси КК з Романкова 3 вказують на його приналежність до 

пізньої фази лукашівської групи, що припала на кінець етапу С І або проміжної 

фази С І-С ІІ. Можливо, елементи орнаменту маркують собою перехід до 

керамічних традицій софіївського типу етапу С ІІ. Інша особливість КК з 

Романкова 3, це різне співвідношення столового і кухонного посуду. Для 

прикладу стаціонарні довготривалі поселення характеризуються такими 

показниками: Крутуха-Жолоб: 92 % «столовий» і 8 % «кухонний» [Бузян, 1999, 

с. 17], Лукаші: 87 % «столовий» і 13 % – «кухонний» [Круц, 1977, с. 88]. 

Очевидно, це пов’язано із унікальністю заплавного поселення. Адже раніше 

нетривалих поселень-стоянок пастухів, рибалок і мисливців для лукашівської 

ЛГП не було відомо. Очевидно, актуальність екстенсивного типу 

господарювання особливо загострилась з кліматичною кризою, що додатково 

вказує на пізній характер Романкова 3. Заплавна стоянка пов’язано із сусідніми 

поселеннями високого краю плато (Підгірці 1, 2, Нові Безрадичі, Лісники), 

звідки й були принесені класичні посудини лукашівського типу. Кухонні ж 

горщики, очевидно, виготовлені на місці і випалені у вогнищі. 
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З початком аридизації клімату, пік якого припав на 3200 рр. до н.е. 

пам’ятки, що зберігали останні елементи рис СТК в КК, зникають остаточно. В 

КП починає проникати населення з Волині і Поділля, а разом з ним і традиції 

бринзено-жванецької групи [Дергачев, 1980; Маркевич, 1981]. Цими процесами 

маркується початок етапу С ІІ, що тривав до 2800 рр. до н.е. і характеризується 

поступовим переходом софіївського населення в епоху ранньої бронзи.  

Міграційних хвиль заселення, можливо, було декілька. Важко навіть 

визначити чи це були постійні вливання нового інокультурного населення, чи 

культурні впливи, що передавалися разом з господарськими інноваціями і 

торгівельними принадами. Констатувати можна лише те, що софіївське плем’я, 

якщо такий рівень організації все ж таки був притаманний, також було 

неоднорідним, складеним із різних груп, що відобразилося у відмінностях між 

рисами КК різночасових поселень, розкиданих як і лукашівські общини по 

декількох мікрорегіонах: Подесення, Нижнього Потрубіжжя, середньої і 

нижньої течії Ірпеня і Київського плато.  

Як і в Центральній і Східній Європі трансформація керамічних комплексів 

КП з переходом від етапу С І до СІІ, відбувалася разом із проникненням нових 

віянь банізації. Ми можемо констатувати зливання двох культурних моделей, 

що були несхожими як за господарськими, так і культурними традиціями, а 

вірогідніше за все, й антропологічними рисами [Гимбутас, 2006, с. 415]. 

Найраніші пам’ятка початку етапу С ІІ пов’язані з проникненням 

бринзено-жванецьких традицій і їхньою синкретизацією з 

пізньолукашівськими. Такого висновку ми дійшли, дослідивши КК поселення 

Кощіївка 8. Аналогічними проявами розповсюдження 

загальнопізньотрипільського стилю, який виділив В.О. Дергачов [Дергачев, 

1980], стали прояви появи косенівського типу в Буго-Дністровському 

межиріччі [Рыжов, 2002]. На Волині пам’ятки типу Колодяжин 

трансформувалися в троянівську групу [Kruts, Ruzhov, 1999]. 

Як зазначив Рижов С.М., щодо трансформації КК косенівських памяток – 

між столовою керамікою (не розписною, а з домішками в масі) і кухонною, 
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поступово зникла різниця [Рыжов, 2002, с. 191]. Аналогічний ефект 

трансформації керамічних традицій відбувся й в КП, спочатку на прикладі 

посуду з Кощіївки 8, а пізніше й на решті поселень. 

Тому, зважаючи на ключове місце КК з Кощіївки 8, варто розглянути його 

детальніше. Найменш кількісна група кераміки (5 %, 12 одиниць) – посуд без 

крупнозернистих домішок категорії А, з добре очищеної і відмученої глини і 

річкового піску. В першу чергу, такий посуд асоціюється із традиційною для 

Трипілля столовою керамікою, що зазвичай містить сліди розпису чорною або 

темно-брунатною фарбою і є непридатною для приготування їжі. Судячи з 

нечисленності знайдених фрагментів, цей посуд виготовлявся в дуже 

обмеженій кількості або є «імпортом». 

Переважна маса кераміки з Кощіївки 8 має в складі керамічного тіста 

значну частину штучних домішок – спіснювачів (категорії В і С). Такий посуд 

складає 95 % (258 одиниць) від загальної кількості кераміки (Додаток В: В.7). 

М.М. Шмаглій, розробляючи класифікацію кераміки городського типу, 

об’єднав такий посуд в «кухонну» групу, що містить вагому частину жорстви і 

інших домішок в складі гончарної маси [Шмаглій, 1961, с. 23]. Але з огляду на 

різнохарактерність спіснювачів і ретельність обробки поверхні, ця кераміка 

розділена на категорії В і С. 

В складі 42 % (115 одиниць) посудин містяться дрібні й середні зерна 

слюди та кварцу. Такі компоненти для спіснення «жирної» глини особливо 

часто застосовувались в середовищі городсько-волинської групи пам’яток 

[Kruts, Ryzhov, 1999]. Серед кераміки з домішками жорстви виділяється посуд 

групи 1. Кількість слюди і кварцу, що наявні в структурі цих посудин, 

переконливо свідчать про їхнє навмисне додавання у глину. Подекуди помітна 

слюда, що робить черепок блискучим. Така ознака, на думку М.М. Шмаглія 

[Шмаглій, 1961, с. 24], є характерною ознакою волинського походження 

виробів, через природну домішку в місцевих глинах слюди, тому це може бути 

свідченням її немісцевого походження. 
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Через вміст у гончарному тісті жорстви, поверхня посуду шерехата, навіть 

після ретельного згладжування і лискування. За техніко-технологічними 

ознаками цей посуд поділяється на дві підгрупи: посудини з ретельно 

загладженими і навіть інколи лискованими тонкими стінками сіро-брунатного 

однорідного кольору (підгрупа 1) і ті, що мають дуже шерехату, нерівну і дещо 

пористу поверхню (підгрупа 2) (Додаток В: В. 7: 2).  

Вміст кварцу і слюди в керамічному тісті не є ознакою приналежності ПТ 

поселення Кощіївка 8 до будь-якої з локальних груп. Але порівнюючи посудом 

з дещо більш раннього волинського поселення Войцехівка, стає очевидним 

його технологічна спорідненість з керамікою Кощіївки 8.  

Серед кераміки з домішками також виділяється група посуду (34 %, 90 

одиниць), що за морфологічними і технологічними ознаками ідентичний 

столовому посуду підгрупи 1 лукашівського типу [Круц, 1977, с. 88]. Ця 

кераміка об’єднана в групу 2. В якості спіснювачів тут річковий пісок, 

подекуди дрібні грудочки шамоту, а також зерна гематиту (кривавика), інколи 

кварц, що не є основним компонентом. Поверхня таких посудин гарно 

загладжена і щільна. Стінки чаш – великих мисок «макітр», мають сліди 

храпування – хвилястих розводів від грубого згладжування сирої глини 

пальцями. Такий посуд виділяється навіть помаранчево-брунатним відтінком 

кольору – традиційного для столової кераміки підгрупи 1. 

В процесі класифікації за морфологічними ознаками і складом гончарної 

маси деяку кераміку було об’єднано в синкретичну групу 3 (Додаток В: В. 7: 2), 

що поєднує ознаки групи 1 (підгрупи 1) і групи 2. За морфологією вона подібна 

до лукашівської кераміки, але містить в складі тіста значні домішки жорстви. 

Група 4 (18 %, 47 одиниць) виділяється з усієї маси посуду пористою 

структурою, погано загладженою і шерехатою поверхнею. Така кераміка легша 

за іншу, що зумовлено додаванням органічних домішок, які вигоріли під час 

випалу. Гончарна маса містить безліч дрібних фракцій, що призвело до поганої 

щільності і крихкості черепка. Цей посуд має неоднорідний брунатний колір. 

Кераміка групи 4 лише в поодиноких випадках містить сліди лискування 



88 
 
поверхні, що робилося з метою надання кухонному посуду кращої 

водонепроникності. За рахунок пористості цей посуд витримує часті нагрівання 

й охолодження, що є ідеальним для приготування їжі. Серед кухонних посудин 

вкрай мало таких, що вміщають черепашку, що також є характерною рисою для 

кераміки пам’яток Волині [Пелещишин, 1998, с. 178, 181].  

Схожість посуду групи 1 (підгрупи 1), групи 2 та 3 за зовнішнім виглядом і 

якістю, вказує на можливу ідентичність цільового призначення обох видів 

кераміки і дозволяє об’єднати їх в категорію В. Аналогічними за призначенням, 

очевидно, були кухонний пористий посуд підгрупи 4 і шерехатий групи 1 

(підгрупа 2) – категорії С. З всієї маси, але не за технологічними ознаками, 

виділяється нечисленна група мініатюрних посудин, що представлені копіями 

горщиків і покришкою-мисочкою [Дяченко, 2010б, с. 24, рис. 6: 2, 3].  

Отже, нами було виділено декілька відмінних груп кераміки, що 

відображає її спеціалізоване використання, хоча деякий посуд, очевидно, був 

поліфункціональним. Нечисленна група мініатюрних посудинок могла 

використовуватися у фармацевтичних або ж ритуальних цілях. Столовий посуд 

категорії А, з огляду на його незначну кількість в порівнянні з більш ранніми і 

пам’ятками іншої лінії розвитку, втрачає своє значення як невід’ємний елемент 

в житті тогочасної трипільської общини. Найбільш вживаною в цих цілях була 

кераміка категорії В, особливо групи 1, з домішками в тісті і рельєфним 

орнаментом. Посуд групи 2, з огляду на свою неоднорідну структуру, при 

необхідності, очевидно, міг використовуватися як кухонна кераміка категорії С.  

Статистичне співвідношення різних груп посуду таке: категорія А – 5 % 

(12 одиниць), категорія В – 69 % (20 % група 1 (п. 1) – 54 одиниці, 34 % група 2 

– 90 одиниць, 15 % група 3 – 40 одиниць), категорія С – 26 % (8 % група 1 (п. 2) 

– 21 одиниця, 18 % група 4 – 47 одиниць) (Додаток В: В. 7: 1, 2).  

Кожна з вказаних груп посуду представлена відносно небагатим спектром 

форм, серед яких переважають миски (36 %) і горщики (52 %). Також в 

незначній кількості зустрічаються амфори, глеки, кубки, кратери, зерновики і 

мініатюрні посудини (12 %) (Додаток В: В. 7: 3). 
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Миски різняться як за формою, так і за складом керамічного тіста. З 80 

одиниць найбільш вагому групу (49 %) складають вироби з гарно загладженою 

поверхнею, без грубозернистих домішок у тісті (група 2). Миски групи 1 з 

домішками у тісті жорстви, в основному дрібних і середніх зерен кварцу, а 

подекуди і слюди, складають 19 % і доповнюються виробами групи 3 (17 %). 

Миски групи 4 виготовлені з керамічної маси, що за всіма ознаками відповідає 

кухонному посуду і складають 15 %. 

Серед всієї маси виділяються великі миски-чаші (макітри) 11% від 

загальної кількості, з діаметром по вінцю 35-40 см і більше (Додаток Г: Г. 8: 1). 

Більшість з них конічної або перехідної до півсферичної форми. Переважна 

маса виготовлені з керамічної маси, характерної для категорії В, підгрупи 2. В 

двох випадках під краєм вінець по всьому периметру були нанесені наскрізні 

отвори (d - 1 см) (Додаток Г: Г. 8: 1). А в одиничному – невеликі наліпні міні 

ручки (Кириленко, Лисенко, 2015, Рис. 6: 6). На поверхні однієї миски нанесені 

горизонтальні розчоси під відігнутим назовні вінцем [Кириленко, Лисенко, 

2015, Рис. 8: 5]. Також зустрічаються миски з отворами від ремонту. 

Напівсферичні миски (65 %) за формою вінець поділяються на: миски з 

відігнутим (27 %) і прямим краєм (73%). Конічні миски (35 %) з прямим чи 

скошеним зсередини і зовні краєм вінець (66 %), а також приплюснутим і 

розширеним на кінці (17 %) або ж ледь відігнутим назовні (17 %) [Кириленко, 

Лисенко, 2015, Рис. 7, 8] 

Посуд категорії А, тобто столовий, в основному репрезентований мисками 

(3 конічні, 4 півсферичні і одна мініатюрна чашечка). Також наявні 2 кратери, 

один глек із високою вузькою шийкою (Додаток Г: Г. 8: 17) і горщик. Кратери 

вирізняються масивністю стінок і формою – різко відхиленими назовні вінцями 

з широкою шийкою і гострими плічками [Кириленко, Лисенко, 2015, Рис. 9]. 

Категорія С, що нараховує 68 посудин, представлена в основному 

горщиками (76 %, 52 одиниці); однією амфорою, широко відкритим 

горщиком/закритою мискою, декількома глеками, кубочком і 12 мисками 

[Кириленко, Лисенко, 2015, Рис. 11: 1, 12: 6; 13: 1]. 
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За формою горщики утворюють два підтипи: 1) з короткою шийкою, дещо 

відігнутим вінцем і плавним кулястим профілем; 2) з високою шийкою і різко 

виділеними плічками. Горщики групи 4 складають 82 %, а групи 1 (підтипу 2) – 

18 %. За розміром горщики поділяються на маленькі 18 % (d< 12 см), середні 73 

% (d- 12-20 см) і великі 9 % (d> 20 см). Горщики групи 1 (підгрупи 2) 

повторюють тенденцію, що проявляється в абсолютному переважанні посудин 

середнього розміру, серед яких 70 % підтипу 1 і 30 % підтипу 2. 

Орнамент на посуді виключно рельєфний у вигляді насічок, наліпів і їхніх 

комбінацій (Додаток Г: Г. 8: 5-11). Горизонтальна лінія з насічок в основі горла, 

що в 40 % поєднується з невеликими парними напівсферичними чи 

одиничними конічними наліпами, подекуди супроводжуєтьсь аналогічною 

лінією під краєм вінець. Спосіб нанесення – насічки невеликою округлою 

паличкою (39 %), продовгуватою і прямокутною (33 %), в одиничному випадку 

глибокі круглі отвори (d - 1 см). Також індивідуальними є прокреслена по 

шийці хвиляста стрічка, що знаходить аналогії з орнаментом культури 

лійчастого посуду (Додаток Г: Г. 8: 13) і подвійна горизонтальна лінія наколів в 

основі горла. На горщиках групи 1 (підгрупи 2) переважає «гусеничний» 

штампу (36 %) і конічні наліпи. 

Категорія В. Серед посуду групи 1 (підгрупи 1) лише одна амфора і 2 

глеки, всі інші посудини репрезентовані горщиками. Амфора має опукле тіло і 

наліпну вертикальну ручку з великим отвором. Глеки ідентифікуються за 

фрагментами вінець з широкою прямою шийкою і плавно відхиленими 

плічками. Наліпних ручок не виявлено. 

Горщики цієї, як і інших груп посуду, представлені двома основними 

підтипами: 1) з плавним опуклим профілем і короткими відігнутими вінцями 

(60 %) [Кириленко, Лисенко, 2015, Рис. 17]; 2) з яскраво вираженими плічками і 

прямою шийкою (40 %) [Кириленко, Лисенко, 2015, Рис. Рис. 18: 1, 2, Рис. 19: 

8]. 

Рельєфний орнамент завжди нанесений у формі горизонтальної лінії в 

основі горла і подекуди під краєм вінець, різнотипними штампами по сирій 
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глині. У 12 випадках (67 %) лінія виконана відтиском шнура, що в переважній 

більшості супроводжується конічним наліпом і насічками чи відтиском шнура 

по краю вінець (Додаток Г: Г. 8: 2, 4, 8, 16). В інших випадках (33 %) орнамент 

нанесений трикутною чи округлою паличкою, гусеничним штампом чи 

відтиском нігтя (Додаток Г: Г. 8: 5, 6, 11, 15, 19). 

Нечисленний посуд синкретичної групи 3 складається з горщиків і одного 

глека, що повторюють за формою і орнаментацією основні ознаки похідних 

груп посуду. Стилістично горщики також не проявляють індивідуальних рис. 

Горизонтальна лінія в основі горла виконувалась в рівній мірі відтиском шнура, 

насічками паличкою і гусеничним штампом. В половині випадків орнамент в 

основі горла доповнений насічками під краєм вінець. Аналогічно горщикам з 

попередніх груп, орнаментальний пояс часто супроводжується конічними, 

рідше півсферичними наліпами.  

Група 2 найбільш варіабельна і представлена горщиками 65 %, кубками 

10 %, глеками 5 %, амфорами 15 % і зерновиками/корчагами 5 %. 

До кубків віднесено невеликі посудини з плавним профілем і прямими 

вінцями (Додаток Г: Г. 8: 3; Дяченко, 2010б, рис. 6: 1, рис. 7). Глеки 

вирізняються характерною формою вінець – прямими або дещо відігнутими, з 

широкою шийкою. Зерновики масивні і товстостінні. Один екземпляр має 

вузьке високе горло і різкий перехід до випуклого тіла (Додаток Г: Г. 8: 12). 

Амфори представлені великими товстостінними посудинами кулястої форми з 

горизонтальними наскрізними ручками, що ледь виступають із тіла стінки. 

Розмір ручок варіюється від дрібних до середніх. 

Горщики за формою поділяються на: 1) кулясті з короткою шийкою і слабо 

відігнутими вінцями; 2) з високою шийкою і різким профілем. Співвідношення 

обох типів рівне. Співвідношення орнаментів: 33 % трикутні насічки, 25 % 

прямокутні, 25 % округлі і напівкруглі, 17% відтиски нігтів [Кириленко, 

Лисенко, 2015, рис. 24, 25]. В одному випадку на тілі горщика нанесені 

прокреслені горизонтальні лінії, що перетинаються вертикальною. 
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Загалом горщики категорій В і С прикрашені в 30 % округлими насічками, 

в 30 % відбитком шнура, в 25 % продовгуватими/прямокутними насічками і в 

15% трикутними. Також помітно, що серед горщиків кожної з груп переважає 

певний орнамент: група 1 (п.1) – шнур, група 2 – насічки (переважно трикутні), 

категорія С – округлі і прямокутні насічки. 

Описані орнаментальні композиції посуду групи 2, вірогідно, що можна 

пов’язати з пізньою фазою лукашівських КК, коли спостерігається нівелювання 

стилістичних відмінностей між «столовим» і «кухонним» посудом, як і у 

випадку з косенівськими пам’ятками [Рижов, 2002, с. 191]. Схожа тенденція 

спостерігається й в КК поселення Романків 3 [Кириленко, 2010]. Відсутність 

вертикальних розчосів на шийці, циліндричних наліпів, композиції з 

відтисків/наліпів в формі ромбів вказує на відмінність даного посуду від 

керамічних традицій з лівобережних лукашівських поселень. Кощіївки 8 

поселення в контактній зоні де спостерігається зливання традицій лукашівської 

та городсько-волинської груп пам’яток. Враховуючи, що комбінація відтиску 

шнура і конічних наліпів є популярним орнаментом на горщиках софіївського 

типу, це перше поселення етапу С ІІ в КП, яке своєю появою знаменувало зміну 

епох. Носіїв городсько-волинського варіанту, складені культурними 

імпульсами частково з Подністров’я, частково з ареалу баденізованого племені 

КЛП, увібрали в себе залишки місцевого пізньолукашівського населення 

[Дергачев, 1980, с. 142]. Поява Кощіївки 8 – синкретичного городсько-

пізньолукашівського поселення, розкриває питання зародження софіївського 

типу пам’яток [Кириленко, Лисенко, 2015]. 

Подальший розвито КК вже безпосередньо софіївського типу досліджений 

за особливостями КК з поселень на Кирилівських висотах, Видубичах, 

Софіївській Борщагівці, Малій Снітинці, Гатному. Особливості посуду з цих 

пам’яток ілюструють повний відхід від трипільських традицій, що замінялися 

новими. Умовно столовий посуд зустрічається в одиничних екземплярах, а 

розпис на ньому нанесений червоною фарбою. Врізний орнамент – ознака СТК 
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зникає повністю. Кухонна кераміка, що переважає кількісно, прикрашена 

примітивно – парними горизонтальними лініями насічок. 

Звернемося до наступного ключового поселення софіївської ЛГП, з якого й 

почалося фактичне дослідження Трипілля не лише КП, а й території всієї 

України. Мова йде про Кирилівські висоти (садиба Багрієва і Зіваля) – 

поселення безперечно не рядове і не тимчасове, як більшість софіївських 

стійбищ, що часто навіть не мають слідів від жител [Відейко, 2004б]. Аналогії 

цьому КК (Додаток Г: Г 9) знаходимо на сусідньому поселенні Сирець 1 

(Додаток Г: Г. 10: 11-14), близькому територіально і культурно, що дозволяє 

стверджувати про синхронність, а відповідно існування тут куща поселень. 

Посуд представлений кулястими амфорами з рогатими ручками, що знаходять 

прямі аналогії на більш баденізовнаих поселеннях Західної Волині типу 

Голишів. Розпис на кубках, глеках і півсферичних мисках, часто навіть 

виготовлених з маси зі значними домішками, нанесений червоною фарбою 

(Додаток Г: Г. 9: 1-8). 

Інше поселення з ареалу Київського плато – Видубичі, теж довготривале, 

можливо навіть укріплене за аналогією з близькими культурно і хронологічно 

поселеннями гординештського типу, адже займає відокремлений з трьох сторін 

високими урвищами мис Чайка. Його також можна віднести до першої 

половини-середини етапу С ІІ. Розкопками 1971 р. [Мовчан, 1975; Ф.е. № 

1971/18в] на поселенні було виявлено дві господарські ями заповнені ПТ 

керамікою, а в 2010 р. частину культурно шару [Івакін, Тараненко, Кириленко, 

2011; Івакін, Кириленко, 2011]. Серед КК переважає «кухонний» посуд 

(підгрупа № 2) (Додаток В: В. 5) До формувальної маси кераміки додано 

подрібнені стулки річкових черепашок, що робить її пористою. Половина 

кераміки добре загладжена з зовнішньої сторони і інколи лискована, що 

повторює риси виробів з Кирилівських висот. В керамічну масу, подекуди з 

відмученої глини, додано дрібнозернистий пісок, незначні зерна гематиту 

(кривавика). Колір посуду помаранчево-коричневий, в результаті окисного 
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випал, що є першою характерною рисою софіївської керамічної традиції. Всі 

черепки тонкі і легкі. 

За формою всі типи посудин: горщики, миски, глеки і амфора, повторюють 

КК з Кирилівських висот. Горщики широкогорлі з відігнутими на зовні вінцями 

і округлими плічками, що інколи орнаментовані по краю вінець і в основі 

шийки. Глибокі насічки по зовнішньому краю вінець роблять його дуже 

хвилястим (Додаток Г: Г. 11: 23). Наскрізні проколи горизонтальною лінією під 

краєм прямих вінець – елемент орнаменту, що має аналогії й на інших 

поселеннях (Кирилівські висоти, Євминка 1, Мала Снітинка). Можливо, це 

ознака впливу на них з боку населення культури Пивиха [Круц, 1977, с. 127, 

150-153], що просунулося в КП із півдня. 

Орнамент на шийці і плічках представлений парними лініями нігтьових 

насічок, як і на кераміці з Софіївської Борщагівки (Додаток Г: Г. 11: 22). 

Комбінація відтисків пальців на стінці горщика, що утворює ромб (Додаток Г: 

Г. 11: 34) є характерним орнаментом етапу С І, тому це додатково вказує на 

ранній час існування поселення.  

Невеликі посудини з різко відігнутими на зовні вінцями, очевидно, є 

мініатюрними глеками з широкою конічно-циліндричною горловиною, 

відігнутими назовні вінцями і різким зламом плічок (Додаток Г: Г. 11: 24, 28, 

31). Така форма часто зустрічається на пам’ятках Пруто-Дністровського 

межиріччя гординештської ЛГП [Маркевич, 1981, с. 46-48]. Показовою є 

амфора з наліпною «рогатою» ручкою із поздовжнім жолобком на ребрі 

(Додаток Г: Г. 11: 36). Такі ручки з ріжками характерні для софіївських, 

городських і листвинських поселень, що розглядається вченими як прояв 

впливів культури Баден-Костолац-Коцофені на фінальне Трипілля Волині, КП і 

Поділля [Videiko, 2008].  

Миски виключно півсферичні з характерним заокругленим краєм вінець. 

На поверхні однієї зберігся орнамент нанесений бурою фарбою у вигляді трьох 

паралельних тонких ліній, що піднімаються від денця до краю вінець ззовні і 

спускаються до дна миски в середині (Додаток Г: Г. 11: 26). На зовнішній 
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поверхні розпис зберігся краще, адже стінки миски тут лисковані, а фарба 

закріплена тонким шаром ангобу. Такий прийом теж є новим для КК КП 

софіївського типу, що додатково вказує на зв’язок цього населення з Пруто-

Дністровськими традиціями. Інша злегка лискована миска (Додаток Г: Г. 11: 32, 

що має на зовнішньому краї вінець невеликий півсферичний приплюснутий 

наліп, також знаходить аналогії на синхронному культурно поселенні 

Гординешти 2 (Маркевич, 1981, рис. 81: 9). Невелика півсферична мисочка, що 

на відміну від вище описаних, виготовлена з великою концентрацією товченої 

черепашки в керамічній масі, шерехата і дуже пориста. 

На противагу Кирилівським висотам і Видубичам, маємо КК з нетривалих, 

вірогідно, сезонних поселень Софіївська Борщагівка і Гатне, що мають ряд 

спільних рис. Вони також знаходяться поруч один від одного, на відстані 7 км, 

що пояснює схожість КК і вказує на синхронність існування. Дещо далі, на 

мису високого берега р. Унави знаходиться поселення Мала Снітинка теж з 

подібним КК. 

Виключно «кухонна» кераміка із Софіївської Борщагівки нараховує 37 

посудин (Додаток В: В. 5). Вона виготовлена з керамічної маси зі значними 

домішками органічних решток, можливо, відходів обмолоту злаків, а також 

подрібнених стулок річкових черепашок. В результаті кисневого випалу 

поганої якості, кераміка, що не несе слідів лискування чи іншого способу 

ущільнення поверхні, після знаходження в землі стала дуже пористою. 

Очевидно, що за рахунок крихкості такий посуд був мало функціональним. 

Аналогічна кераміка представлена на кремаційних могильниках в якості урн.  

Горщиків найбільше 54 %, як і в Гатному чи М. Снітинці, миски складають 

24,4 %, кубки 10,8 %, глеки – 8,1 % і амфора – 2,7 % (Додаток В: В. 6: 3). 

Горщики поділяються на приземкуваті посудини з коротким горлом і 

вертикальними вінцями (35%) і з високим горлом і дещо відігнутими вінцями 

(65%). Орнамент нанесений по краю вінець і на межі шийки і плічок, а також, 

що не зовсім характерно – на верхній частині шийки. Найчастіше це глибокі 

насічки паличкою по краю вінець, що робить їх виразно хвилястими (Додаток 
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Г: Г. 11: 18, 20, 21) і горизонтальні ряди з нігтьових вдавлень в основі 

горловини (Додаток Г: Г.11: 22). Нанесення нігтьових насічок в декілька рядів, 

повністю аналогічне на кераміці з Гатного. В одиничному випадку зустрінутий 

традиційний для пізньотрипільської і загалом фінально-енеолітичної кераміки 

культур Східної Європи сферичний наліп [Кириленко, 2015д, рис. 5: 7]. В 

одному випадку нігтьові насічки нанесені з внутрішньої сторони під вінцями 

горщика (Додаток Г: Г. 11: 18). Стінки горщиків надзвичайно тонкі і пористі, 

профіль плавний, форми приземкуваті і кулясті, плічки не мають гострих кутів, 

лише подекуди простежено різкий перехід плічок в горловину. Кубки (11%) 

представлені вінцями з конічною високою горловиною і з короткими 

відігнутими горловинами [Кириленко, 2015д, рис. 5: 6; 3: 7, 9]. 

Миски двох підтипів: об’ємні напівсферичні з вертикальними вінцями 

(56%) і конічні (44%). Широко представлені глибокі мініатюрні півсферичні 

миски з S-подібними загнутими назовні вінцями [Кириленко, 2015д, рис. 3: 1-

3]. Слідів орнаменту, ангобу або хоча б ущільнення стінок на цих мисках 

виявлено не було. Це може пояснюватися їхньою поганою збереженістю або 

недбалим виготовленням для недовготривалого вжитку на тимчасовому 

стійбищі. 

Наліпні вертикальні ручки – частини від глеків (8%) стандартної і 

мініатюрної форм (Додаток Г: Г. 11: 19), а наліпна горизонтальна ручка 

походить від амфори (3%). Одна ручка має нестандартну форму, що відображає 

потужний вплив культур Баден-Костолац-Коцофені І-ІІІ Балкано-Дунайського 

регіону, на формування софіївської керамічної традиції і загалом фінального 

Трипілля [Videiko, 2008]. З КК Малої Снітинки також привертають увагу 

фрагменти кераміки, що можуть трактуватися як вплив баденського 

культурного кола. Це потрійна лінія з відтиску дрібного шнура, парні наліпи на 

тілі горщика, продовгуваті вертикальні валики на плічку і, можливо, наскрізні 

перлини під вінцем, що також трактуються як вплив культури Пивиха 

[Лазоренко, 2000; Роздобудько, Юрченко, 2005, с. 106].  
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Окрема категорія посуду софіївського типу – урни з кремаційних 

могильників (Додаток Г: Г. 10: 15-18). Досліження показали їхнє спеціалізоване 

виробництво для потреб культу [Daszkiewicz, 1995, p. 214-228], хоч вони й 

аналогічні утилітарному посуду з поселень. Більшість форм і орнаментів урн 

аналогічні між собою (горщики, глечики, амфори, чаші), але є й характерні 

форми лише для могильників – це невеликі глеки з циліндричним горлом і 

кулястим тілом (Додаток Г: Г. 10: 18). С. Кадров, А. Косько і М.Ю. Відейко 

виділили ряд орнаментальних і типологічних особливостей кремаційних урн, 

що не мають аналогій в кераміці лукашівського типу. Вчені пояснили їхню 

появу двома можливими шляхами: складними багатоступеневими і важко 

пояснюваними з точки зору еволюційного підходу – витоками з традицій 

культур Полгар, люблінсько-волинської і Бодрогкерештур, що синхронні 

розвиненому Трипіллю; із середовища синхронних Софіївці культур Баден-

Костолац-Коцофені І-ІІІ-Чернавода ІІ [Kadrov, Kosko, Videiko, 1995].  

Підсумовуючи зазначимо, що КК кінця етапу С ІІ характеризується 

незначним розмаїттям примітивно орнаментованих типів кухонного посуду, що 

втрачають риси схожості до кераміки попередніх етапів, навіть початку етапу 

С ІІ в КП. Ця кераміка надзвичайно пориста, крихка і погано випалена, що 

робить її близькою до урн з софіївських кремаційних могильників. За 

абсолютним радіокарбонним датуванням могильники, що існували в проміжку 

2920-2790 рр. до н.е. [Kadrov, 1995, с. 141], є найпізнішими пам’ятками із 

згасаючими пізньотрипільськими і новоприбулими Бакано-Дунайськими 

рисами ранньобронзових культур. Схожі риси простежуються в КК куща 

софіївських поселень, відомих лише за підйомними матеріалами біля впадіння 

р. Трубіж у Дніпро: Біле Озеро 1, Хутір Комарівський, Городок 1, Гать 3, 

Горіле, Затока, Городок 2/3, що відображають значний вплив на населення 

культури Пивиха [Роздобудько, Юрченко, 2009, с. 254]. Тому, це ще більше 

загострює питання культурної неоднорідності населення відомого за 

пам’ятками софіївської групи пам’яток, напрямків і ареалу їхнього розселення в 

Київському Подніпров’ї. 
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Проаналізовані і описані вище КК разом із колекціями дослідженими в 

попередні роки, дозволяють підсумувати викладене у формі періодизаційної 

схеми (Додаток В: В. 8). Також, підводячи підсумки підрозділу 2.2, відмітимо: 

- врізний орнамент починаючи від етапу В ІІ до кінця С І спрощується, до 

повного зникнення разом з іншими притаманними лукашівському населенню 

рисами, що по своїй суті було синтезом згасаючих традицій східнотрипільської 

лінії і новоприбулих більш потужних груп західнотрипільської лінії розвитку 

культури; 

- різниця лукашівського посуду відображає включення до складу 

населення цього культурного утворення переселенців із Заходу – залишок 

волино-люблінської культури розписної кераміки і культури Малиця; 

- кількісне співвідношення посуду різних категорій дозволяє судити про 

культурно-хронологічну інтерпретацію поселення, з поправкою на його 

господарське направлення. Додатковими хронологічними маркерами є 

поступово відмираючі типи посудин (кратери) і орнаментальні мотиви; 

- поступове зникнення лукашівського населення етапу С І, завершує 

історію східнотрипільської лінії розвитку. Наступний етап заселення 

Київського Подніпров’я пов’язаний з проникненням Пруто-Дністровських 

традицій бринзено-жванецької лінії, що завершують історію 

західнотрипільської лінії. 

- керамічні комплекси етапу С ІІ придатні до реконструкції 

мікрохронології значно гірше ніж посуд етапу С І. Це пов’язано з відсутністю 

столової кераміки як гнучкого хронологічного індикатора. Ранні софіївські 

комплекси – це розписна пориста кераміка і лощена без орнаменту, фінальні – 

лише «кухонна». Тому, важко судити про періодизацію поселень, неоднорідних 

через значні інокультурні впливи (Баден, Пивиха) або різницю в 

господарському направленні; 

- спільні ознаки в кераміці із сусідніх поселень: Софіївка 2 - Проців, 

Кирилівські висоти - Сирець 1, Гатне - Софіївська Борщагівка, безперечно 

вказують на спорідненість населення сусідніх пам’яток.  
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2.3. Виробничий інвентар як показник господарства і адаптації до 

навколишнього середовища 

В процесі археологічних досліджень поселень лукашівської ЛГП було 

виявлено відносно мало знаряддь праці. Головним чином, це вироби з кістки, 

рогу, кременю і каменю, що найкраще репрезентовані колекціями з поселень 

Софіївка 2, Підгірці 2 і Євминка 1.  

Крем’яний інвентар представлений ножами-серпами на довгих пластинах з 

двох- і трьохгранною спинкою, що виконані у пластинчастій техніці 

розщеплення [Конопля, 1982, с. 18]. Часто вони містять на собі сліди 

використання – люстр, що вказує за аналогією зі знаряддями вивченими 

трасологічним методом і типологічними ознаками на використання цих пластин 

для зрізання зернівок злакових культур [Коробкова, 1980]. Також для 

лукашівського населення характерні короткі ножі з ретушшю по одному краю; 

кінцеві і округлі скребки; свердла на відщепах і пластинах; наконечники стріл 

трикутної форми з незначною виїмкою в основі [Круц, 1977, с. 103-106]. Через 

відсутність якісної місцевої сировини, більшість з цього інвентарю 

виготовлялася з привозного волинського матеріалу. Це додатково вказує на 

існування тісних контактів і обмінних процесів із західними сусідами, що 

відомі за пам’ятками басейну р. Случ (ур. Пасічисько, Громада, Коржівка ур. 

Селисько 2 тощо) і типу Колодяжин [Круц, Рыжов, Ф.е. № 1977/8б; Kruts, 

Rуzhov, 1999, р. 88-92]. Адже, аналогічні крем’яні вироби з лукашівських 

поселень у значно більшій кількості виявлені на синхронних волинських 

пам’ятках. Тому ми впевнено реконструюємо активні обмінні процеси між 

лукашівською ЛГП і населенням троянівської групи пам’яток [Kruts, Ruzhov, 

1999, р. 95-104]. 

Варто відмітити, що традиція виготовлення крем’яних знарядь в 

середовищі трипільських племен, особливо в кінці розвиненого Трипілля, тобто 

на етапі С І, значно уніфікується. Те ж саме спостерігаємо і на етапі С ІІ. Тому 

оцінка особливостей крем’яної індустрії КП, у зв’язку із нечисленністю 



100 
 
виявлених комплексів, показана на прикладі пам’яток із сусідніх територій. 

Прогресивна технологія виготовлення довгих і надзвичайно довгих крем’яних 

пластин не є винаходом трипільських каменярів. В ІV тис. до н.е. такі вироби 

виготовлялися енеолітичним населенням всієї Європи, від території сучасних 

Іспанії, Південній Франції, Бельгії, до Південно-Східної Польщі, Болгарії і 

Угорщини, зайнятих в тому числі культурами лійчастого посуду і Трипілля. 

Аналіз крем’яних індустрій пізнього етапу трипільської культури і КЛП, 

показав їх майже повну схожість, що додатково доводить інтегрованість ПТ 

населення КП в процеси розвитку культур Центрально-Східної Європи. 

Як уже зазначалося в КП сировина потрапляла із території Західної Волині 

[Конопля, 1982], де крем’яні жовна в середині IV тис. до н. е. вже видобувалися 

в спеціально закладених копальнях. Первинна обробка проходила 

безпосередньо біля місць вилучення кременю. На це вказують як археологічні 

данні [Конопля, 1982, с. 27-28] так і логіка, за якою легше транспортувати як на 

місцеві поселення, так і за 300-400 км в КП, так звані «напівфабрикати» – готові 

пластини або якісні нуклеуси. Так, у Бодаках біля місць видобутку кременю 

зафіксовано безліч фрагментів, що є відходами первісної обробки – 

розколювання і оббивання жовен до стану нуклеусів [Cynkałowski, 1961, s. 110]. 

В КП, як і на територію Буго-Дніпровського межиріччя крем’яні «імпорти» 

з Волині потрапляли регулярно. Свідченнями цього є крем’яні «скарби» етапу 

С І: Карбутівський, Цвіклівський, Городницький, Майданецький та ін. [Куштан, 

2010, Пічкур, 2005]. Відомі «скарби» й для етапу С ІІ з Шарина, Сандраків, 

Косенівки, що свідчить про неперервність постачання кременю в Подніпров’я 

до самого зникнення трипільської культру [Куштан, 2015]. 

В процесі дослідження синкретичного неолітично-лукашівського 

поселення Мнєво-Ліс (Пустинка 5 за Д.Я. Телегіним) В.І. Непріна виявила 

знаряддя з привозного волинського кременю [Неприна, 1976, с. 107-110]. 

Аналогії виробам авторка також знайшла на пізньотрипільських поселеннях 

городської групи, адже схожі ножі на пластинах, трикутні наконечники стріл і 

серпи дійсно походять з волинських поселень [Шмаглій, 1966, с. 15-36]. Такі ж 
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знаряддя зустрічаються й на пам’ятках неолітичних культур, значно віддалених 

на Схід від Середнього Подніпров’я, що можна пояснювати не прямим обміном 

сировиною і ідеями, а загальним розвитком крем’яної індустрії [Манько, 2006]. 

Також ПТ населення КП використовувало в господарських потребах 

знаряддя з інших порід каменю. Переважно це відбійники для потреб 

кременеобробної галузі і різного роду розтиральники або примітивні жорна для 

подрібнення злаків перед подальшим приготуванням або підготовкою 

органічних фарб або домішок в керамічну масу. 

Вироби з кісток тварин також аналогічні трипільським знаряддям з інших 

регіонів. Вони представлені проколками, мотиками, теслами і рибальськими 

гачками [Круц, 1977, с. 106]. Переважна частина цих знарядь відомі з поселення 

Євминка 1 (Додаток Г: Г. 14: 13-19), яке складається з двох хронологічних 

горизонтів – лукашівського і софіївського, тому важко диференціювати 

знахідки, адже в піщаній породі, де були виявлені артефакти, стратиграфічні 

шари перемістилися. Тому кістяний кинджал довжиною 18 см з Євминки 1, 

виготовлений з уламка трубчастої кістки тварини, може відноситься як до 

лукашівського, так і до софіївського горизонту (Додаток Г: Г. 14: 15). На його 

дистальній частині знаходиться отвір для підвішування, виріб добре 

зашліфований і містить вздовж леза насічки. Аналогії таким кістяним 

кинджалам зустрічаються на пізньотрипільских пам’ятках Погориння і 

особливо Подністров’я [Маркевич, 1981, с. 96-97].  

Очевидно, що деякі кістяні знаряддя імітують мідні, які безумовно 

використовували в КП на етапах С І і С ІІ, але не збереглися. Це зумовлено 

їхньою величезною цінністю. При пошкодженні таких виробів, вони слугували 

сировиною для виготовлення наступних знарядь або прикрас. Тому мідні 

вироби майже не зустрічаються на поселеннях, а лише у похованнях, що 

помітно не лише на прикладі софіївських могильників, а й поховань всієї 

Східної Європи в кінці енеоліту. Цінність мідних знарядь і прикрас зумовлена 

розташуванням КП на периферії Балкано-Карпатської металургійної провінції, 

звідки й поступали готові вироби з міді, а можливо й сировина для місцевого 
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виробництво, існування якого, поки що остаточно не доведена. Тому кинджали 

були не просто зброєю, а свідченням високого статусу її власника. 

На поселенні Євминки 1 відомо особливо багато знарядь праці з рогу: 

мотики з подовжніми і поперечними лезами, тесла, клевці [Круц, 1977, с. 106]. 

Особливо цікавими є два знаряддя, виготовлені з невеликих відростків рогу, 

кінці у них заокруглені і згладжені в процесі роботи. Тут же знайдено масивне 

знаряддя, виготовлене з двох перпендикулярних відростків рогу, кінці у яких 

гарно заточені. Через відсутність на них пошкоджень від використання, можна 

припустити, що це заготовки для двох знарядь (Додаток Г: Г. 14: 18). 

Оскільки мотики зазвичай мають короткі леза і майже завжди добре 

оброблені, В.О. Круц припускав, що деякі з них могли використовуватися в 

якості зброї. Кам’яні шліфовані сокири, які безперечно використовувалися у 

якості зброї, на лукашівських пам’ятках невідомі. Вони стають особливо 

популярними в часи існування софіївського населення. Тому, що на етапі С І 

конфліктна ситуація між окремими родами лукашівського племені і 

інокультурними сусідами, була значно більш врегульованою, ніж на етапі С ІІ. 

Очевидно, що ці мотики з рогу слугували знаряддями для підготовки землі 

під посіви, а також інструментами для будівництва землянок. Застосування 

тяглової сили для обробки полів примітивним ралом без лемеха припустив 

С.М. Бібіков [Бибиков, 1965, с. 52]. Цікаву паралель в цьому питанні провів 

М.Ю. Відейко посилаючись на виявлені Я. Круком і С. Мілісаускасом сліди 

поздовжньої і поперечної оранки виконаної за допомогою рала на поселеннях 

культури лійчастого посуду. Населення цієї культури існувало синхронно з 

трипільцями фази С І/С ІІ, що встановлено за матеріалами поселень Верхнього 

Подністров’я і Волині. Тому, логічно, що трипільці могли використовувати 

рало, за прикладом їхніх західних сусідів. Додаткові докази криються у 

висновках палеозоологів, які доводять використання великої рогатої худоби як 

тяглової сили, що відобразилося на зміні в скелетах тварин [Пашкевич, 

Відейко, 2006, с. 90-91]. Тому з огляду на неефективність мотики, логічним є 

використання лукашівськими землеробами примітивного рала в упряжці із 
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волів, хоча б в найбільш складному початковому етапі розробки поля на новому 

місці. 

Враховуючи незначну кількість жител (від 10 до 15) з яких складалася 

переважна більшість поселень лукашівської групи (Лукаші, Софіївка 2, 

Успенський собор), можна припустити, що за палеоекономічною моделлю 

С.М. Бібікова, посівна площа для забезпечення життєдіяльності общини з 

такого поселення була близькою до 35 га, з розрахунку близько 3 га на одну 

сім’ю. Враховуючи, що не всі члени общини були задіяні на польових роботах, 

за експериментальною схемою Г.Ф. Коробкової, вся площа під посіви 

оброблялася протягом декількох тижнів важкої праці. Це з розрахунку трьох 

осіб від кожної сім’ї, що могли обробити за день близько 0,15-0,2 га поля 

використовуючи кістяні мотики [Коробкова, 1980, с. 216]. Що стосується збору 

врожаю, то він здійснювався за принципом зрізання колосків набірним серпом з 

дерев’яним чи кістяними руків’ями, в які вкладалися крем’яні пластини з 

дрібними зубцями, оформленими мідним віджимником по гострому краю. За 

експериментальними дослідженнями Г.Ф. Коробкової встановлено, що за 

допомогою такого серпа збір зернових культур, що вирощувались 

пізньотрипільським населенням, відбувався з розрахунку до 1,2 кв. м. за 1 хв. 

[Коробкова, 1980, с. 219]. Тобто, процес повного збору врожаю міг займати 

близько 15 днів. Заготовлене зерно, очевидно, зберігалося в господарських 

ямах, а не спеціальному тарному посуді, також відомому на трипільських 

поселеннях, але не зафіксованому в КП. Підготовка до споживання відбувалася 

методом розтирання його на кам’яних зернотерках. 

В порівнянні з більш ранніми пам’ятками розвиненого Трипілля, в 

Київському Подніпров’ї на етапі С І відмирає традиція облаштування 

спеціальних глиняних коритець на першому або другому поверсі глинобитних 

жител, в межах яких подрібнювалося зерно. Вони зафіксовані лише на 

поселенні Крутуха-Жолоб [Бузян, 2003, с. 291]. Очевидно, такі робочі місця на 

пізньотрипільських поселеннях були винесені за межі житла, з використанням 

для зручності вичиненої шкіри. 



104 
 

Інша категорія знарядь – керамічні вироби, що представлені конічними 

пряслами і грузилами типу гирьок з отворами «вушками». Вони 

використовувалися для ткацьких верстатів або інших потреб господарства – для 

грузил на риболовних сітях. Ці важки переважно конічної форми, відомі з 

Євминки 1, прикрашені насічками по краю і зигзагом трикутних наколів по тілу 

[Круц, 1977, рис. 42: 8-10], горизонтальними канелюрами або не містили 

орнаменту взагалі [Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 12: 7-9]. Подібні грузила 

відомі на трипільських пам’ятках Побужжя, Подністров’я, Молдови, а також на 

пам’ятках волинської групи пам’яток і є частинами від горизонтальних 

ткацьких верстатів [Маркевич, 1981, с. 113; Круц, 1977, с. 103-108]. Ткацтво 

було розвиненим видом ремісничого виробництва, що орієнтувалося на такі 

види грубо волокнистих рослин, як дика кропива і культурних: льон або 

конопля [Маркевич, 1981, с. 136-137]. Крім верстатів, очевидно, що лукашівці 

практикували плетіння рогожі для господарських потреб [Пашкевич, Відейко, 

2006, табл. 4, с. 116]. На це вказують відбитки структури волокон на денцях 

горщиків і глиняній обмазці жител. В’язання шерстяного полотна також мало 

місце, але набуло більшого поширення на етапі С ІІ, доводом чого є значне 

збільшення кількості пряслиць на поселеннях софіївської ЛГП. 

Знаряддя праці з пам’яток софіївської групи представлені схожим до 

лукашівського набором інструментів. Крем’яні вироби також представлені 

ножами на довгих і коротких пластинах, вкладнями до серпів, що також несуть 

на собі сліди використання – люстру і скребками округлої форми на відщепах 

або рідше на уламках пластин [Круц, 1977, с. 133]. 

Знаряддя з інших порід каменю представлені гранітними зернотерками і 

опуклими розтиральниками, що часто використовувались поліфункціонально у 

якості відбійника або розтиральника виявленого на поселенні Видубичі (мис 

Чайка) [Івакін, Кириленко, 2011, рис. 1: 7]. Порівняно багато знарядь з кістки 

(проколки, тесла) і рогу (тесла, клевці, бойові молоти) [Круц, 1977, с. 133].  

Окрема категорія знарядь – бойові сокири-молоти, що несуть сліди 

ретельної обробки шліфуванням (Додаток Г: Г. 12: 26, 27; 13: 13-16). Вони 
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стають своєрідним маркером початку доби бронзи, зазнаючи активного 

поширення на території всієї Європи. 

Знаряддя з кераміки представлені пряслицями і грузилами. Пряслиця 

виготовлені з глини того ж складу, що й кухонна кераміка софіївської групи. За 

формою вони переважно розділяються на біконічні і конічні (Додаток Г: Г. 14: 

7-12).  

Найчастіше пряслиця з поселень софіївської ЛГП орнаментовані 

округлими тонкими наколами, що радіальними лініями розходяться від 

верхнього отвору до основи. Такі вироби, що походять з Видубичів [Івакін, 

Кириленко, 2011], Софіївської Борщагівки [Казимір, Готун, 2011] Гатного, 

Євминки 1 і Козаровичів, є найбільш характерними для етапу С ІІ [Якубенко, 

Кириленко, 2015, рис. 12: 4]. Цей орнамент, що утворює перехрещення ліній, 

може трактуватися, як солярний символ, характерний для індоєвропейської 

орнаментальної традиції [Гимбутас, 2006]. 

Також пряслиця прикрашалися прокресленими рівними і рідше 

хвилястими лініями, які розходяться в різні сторони від отвору [Круц, 1977, 

рис. 59]. Мотив кривої лінії «зигзага» відомий на пряслиці з Євминки 1 

[Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 12: 3]. Прясло з Малої Снітинки, за аналогією 

з виробами виявленими в Бортничах, прикрашене відтиском шнура [Лысенко, 

Лысенко, Полищук, 2001, рис. 3: 5; Козловська, 1928, табл.. ІІІ: 5, Круц, 1977, 

рис. 59: 5]. Такі орнаментальні мотиви мають широкі аналогії з виробами, що 

походять із бринзено-жванецьких і гординештських пам’яток [Маркевич, 1981, 

рис. 55: 5, 15; рис. 75: 14, 17, 3], що додатково вказує на походження 

софіївської лінії розвитку із цього регіону. 

Функцію  пряслиць виконували й фрагменти із стінок посудин, 

зашліфованих до округлої форми, з отвором у центрі, що зустрічаються в 

Козаровичах. Аналогії таким виробам виявлені й на інших поселеннях етапу 

С ІІ, як Шарин 3 [Куштан, 2015, рис. 5: 6, 9, 12]. Грузила зазвичай виготовлені з 

глини, яка нагадує обмазку наземних жител, але без домішок полови. Часто 

вони плоскі, округлі в плані, кулясті і з отвором для підвішування.  
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Вироби з металу представлені мідною проколкою з поселення Сирець 1. 

Спектральний аналіз показав, що вона виготовлена з аналогічного прикрасам з 

кремаційних могильників матеріалу, що містять значно багатший набір виробів 

ніж на поселенських пам’ятках. В могильниках часто зустрічаються кинджали, 

характерної для того часу форми, аналогії яким відомі з курганних поховань 

усатівської культури (Додаток Г: Г. 13). Крім цього: черешкові ножі, долотця, 

плоскі сокири-тесла, чотирьохгранні шила [Дергачев, 1980, с. 139]. Не до кінця 

вирішеним залишається питання походження цих мідних виробів. Популярна 

раніше концепція про власний софіївський міднообробний центр, яку висунули 

Т.С. Пассек і М.Ю. Захарук, а обґрунтували Є.В. Черних і Н.В. Риндіна, 

бачиться не до кінця доведеною. Головним аргументом залишається виявлена 

В.В. Хвойкою в одиничному екземплярі на поселенні Кирилівські висоти 

ливарна формочка від пласкої сокири-тесла. Як справедливо зазначив 

В.О. Круц, вона може належати й до більш пізнього шару поселення 

середньодніпровської культури [Круц, 1977, с. 135]. Останні аналізи 

софіївських мідних знарядь (сокир-тесел, доліт і шил) показав, що вони скоріше 

виготовлені з балкано-карпатської міді, а не кавказької, як вважалося раніше 

[Круц, 1977, с. 135]. Вони не містять домішок миш’яку, як у випадку з 

усатівськими виробами, що по суті дозволяє зарахувати їх до бронзових 

виробів [Енциклопедія, Т.1, 2004, с. 259-260]. Тому, можна припустити, що в 

КП вони потрапляли в результаті обмінів.  

На поселеннях відсутні або представлені одиничними екземплярами 

кам’яні сокири, крем’яні наконечники стріл, проколки (Додаток Г: Г.12). 

Взагалі не зустрічаються кинджали, мідні чи керамічні бусини. На могильниках 

ці речі навпаки переважають [Дергачев, Манзура, 1991; Klochko, Kośko, 1995, p. 

228-235; Budziszewski, 1995, p. 148-190]. Цікавою є інформація отримана в 

процесі петрографічного аналізу порід каменю, з яких виготовлені «софіївські» 

бойові сокири-молоти, що насправді були поширені в Лісостепу від КП до 

Закарпаття і загалом Східній Європі.  



107 
 

Спільні україно-польські дослідження кремаційних могильників, 

опубліковані у третьому томі «Baltic-Pontic studies», пролили світло на питання 

появи цього феномену. Це закладено підґрунтя для розвинутої М.Ю. Відейком 

теорії баденізації софіївського населення КП і загалом фінального Трипілля. 

Дещо раніше польськими дослідниками Я. Круком і С. Мілісаускасом вже було 

висунуто і обґрунтовано ідею «баденізації», впливу культурного кола Баден-

Костолац-Коцофень на процес трансформації населення культури лійчастого 

посуду на території Польщі. Тому, ідентифікація проявів цього масштабного 

культурного явища, яке панувало в Центральній і Південно-Східній Європі в 

кінці ІV – на початку ІІІ тис. до н.е., в тому числі в софіївських матеріалах, є 

абсолютно виправданим [Kadrov, Kośko, Videiko, 1995; Kadrov, 1995; Kośko, 

Videiko, 1995; Відейко, 2000; Видейко, 1995; Videiko, 2000; Videiko, 2008; 

Videiko, 2011].  

Ще Ю.М. Захарук вивчаючи софіївські кремаційні могильники, трактував 

поховальний інвентар з них, як прояв «імпортів». Виявлені в похованнях 

бусини, що виготовлені з геширу, бірюзи і мрамору, походить з території Ірану, 

Кавказу чи Середземномор’я [Захарук, 1952; с. 6; Petrougne, 1995], а 

бурштинові з Прибалтики. Це свідчить про існування розвинених торгівельних 

відносин і підвищення рівня мобільності тогочасного населення. Очевидно, 

цьому сприяло зародження колісного транспорту, що дозволяло торгівельним 

експедиціям бути більш мобільними і не прив’язуватись до рік як основних 

транспортних магістралей. Наявність виробів з немісцевих матеріалів, ще не 

доводять прямого переселення, свідченням чого, в нашому випадку може бути 

лише кераміка – виготовлена за інокультурною традицією але на території КП. 

Аналіз кам’яної сировини, з якої були виготовлені бойові сокири, 

проведений В.Ф. Петрунем, показав її переважно немісцеве походження. 

Частина геологічних матеріалів, що слугували сировиною, локалізовані вченим 

в Середньому Подністров’ї [Petrougne, 1995, с. 194], а деякі сокири виготовлені 

із осадової породи плеврит, що походить із закарпатської улоговини на захід 

від р. Прут [Petrougne, 1995, с. 195, 196, 199], території що була зайнята 
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культурою Баден. Решта сокир були зроблені з матеріалу, що поширений на 

Південному Бузі [Petrougne, 1995, с.196]. Також, більшість крем’яних 

макролітичних знарядь [Budziszewski, 1995], виготовлені з якісної волинської 

крем’яної сировини [Petrougne, 1995, с. 199]. Як відомо носії енеолітичних 

культур Центральної і Східної Європи часто відряджали експедиції для 

видобутку або вимінювання якісного волинського кременю за двісті і більше 

кілометрів [Pipes, Kruk, Milisauskas, 2015]. Тому, нічого дивного немає у тому, 

що в КП крем’яні і кам’яні знаряддя потрапили із ареалу городських пам’яток 

уже в готовому вигляді. 

Питання реконструкції палеоекономіки завжди було актуальним, особливо 

в контексті знаряддєвого набору. Землеробсько-скотраську орієнтацію 

Трипілля у своїх дослідженнях визначили ще В.В. Хвойка, С. Магура і 

К. Коршак [Магура, 1926, с. 97-112; Коршак, 1935, с. 9-50]. С. Магура 

порівнював топографію поселень, як додатковий фактор визначення типу 

практикуючого господарства, а К. Коршак залучив широкий спектр 

етнографічних даних, висновки тогочасних провідних ботаніків і широкі 

аналогії з інших пам’яток енеоліту-бронзи Європи, доводячи теорію, за якою 

пізньотрипільське населення культивувало пшеницю, ячмінь, просо, жито і 

коноплю. Також вчений виділив рогові і кам’яні мотики, крем’яні серпи, 

зернотерки і ступи, а також випалені ями для зберігання зерна. Спираючись на 

проаналізовані дані К. Коршак реконструював розвинений землеробський 

стиль, не лише для середнього Трипілля, а й для поселень заключного етапу, 

використовуючи матеріали з поселення Кирилівські висоти. Реконструйовані 

соціально-економічні відносини мали характер колективного господарювання і 

власності [Коршак, 1935, с. 9-50]. Дані роботи заклали основу дискусії, в якій 

Е.Ю. Кричевський причинами, що призвели до зміни образу 

пізньотрипільських пам’яток відносно розвиненого Трипілля, визначав перехід 

до повного скотарства. Докази цьому дослідник шукав у заміні наземних 

глинобитних жител заглибленими землянками і розташуванні частини поселень 

в заплавах [Кричевский, 1941]. Пізніше дана гіпотеза неодноразово 
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критикувалася, будучи остаточно спростованою після обґрунтування хибності 

В.О. Круцом [Круц, 1977]. 

Переорієнтація скотарства з великої рогатої худоби на дрібну не означала 

повного зникнення першої, адже для успішного випасу овець і кіз взимку, 

потрібно, щоб великі тварини очистили засипані снігом простори заплавних 

пасовищ. Також, посилення ролі ДРХ не означало припинення культивування 

злакових культур. Доводом цьому є палеоботанічні матеріали у вигляді 

відбитків плівчастого вівса на посуді з поселення Козаровичі [Пашкевич, 

Відейко, 2006, с. 45]. Дотичними свідченнями є вагома складова інвентарю з 

кремаційних могильників у вигляді зубчастих крем’яних серпів на пластинах, з 

характерним люстром від зрізання колосків злакових культур [Budziszewski, 

1995] і наявність рогових мотик на поселеннях, як Сирець 1 [Захарук, 1952, с. 

8]. 

Отже, підводячи підсумки аналізу лукашівських знарядь, відмітимо їхню 

чітку господарську направленість на задоволення потреб комплексного 

господарства. Кістяні мотики слугували знаряддями для підготовки полів під 

посіви, крем’яні серпи задовольняли потреби збору злаків, а кам’яні жорна – 

для підготовки злаків перед приготуванням і вживання. Наконечники для стріл 

були основним знаряддям мисливства. Потреби у виготовленні одягу,  

задовольнялися ткацтвом полотна на примітивних вертикальних верстатах, 

аналоги яким зафіксовані на поселеннях етапу С І (Бернашівка 2), що 

підтверджується компактними скупченнями керамічних тягарців до нього. 

Шкіряний і хутряний одяг для холодного періоду часу, очевидно, виготовлявся 

за використання кістяних проколок і крем’яних прокруток, скребачок, а також 

ножів. 

Аналогії лукашівським крем’яним знаряддям, виявлені на волинських 

пам’ятках троянівської групи, що розташовуються на місцях крем’яних 

родовищ. Це вказує на активні обміни і існування спільної 

загальнопізньотрипільської технології обробки кременю. Більше того, крем’яна 

індустрія всієї Центрально-Східної Європи має ряд спільних рис, 
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продиктованих загальними тенденціями розвитку і аналогічними вимогами 

господарства. Відсутність мідних виробів на лукашівських поселеннях 

зумовлена їхньою величезною цінністю, адже переважна більшість з них, відомі 

як інвентар з поховань. Безперечно, через відсутність місцевих покладів, мідь 

імпортувалася в Київське Подніпров’я з Балкан і слугувала радше проявом 

високого статусу, а не сировиною для знарядь, що виготовлялися з кісток і рогу 

тварин. 

Софіївські знаряддя праці проявляють ряд схожих і відмінних з 

лукашівським набором інструментів рис. Використання аналогічних крем’яних 

виробів вказує на традиційність цієї галузі, сталі джерела поповнення сировини 

із території Волині і нестачу мідних виробів, що на початку бронзової доби 

були ознаками високого статусу. Зростання кількості пряслиць маркує собою 

підвищення ролі ДРХ і відповідно ткацтва. Велика кількість бойових сокир-

молотів, що активно поширились по території всієї Південно-Східної Європи, 

маркують собою значне загострення конфліктів на початку доби бронзи. 

Матеріал, з яких вони виготовлені – немісцевий і походить з Карпатського 

регіону, що свідчить про активізацію баденських впливів і навіть пряме 

проникнення цих культурних явищ в Київське Подніпров’я. Багатий інвентар 

софіївських могильників дозволяє стверджувати про посилення обмінних 

процесів, які сягали Прикарпаття, Кавказу і Прибалтики. Питання власного 

мідноливарного центру в середовищі софіївського населення наразі 

залишається невирішеним, за браком прямих доказів.  
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2.4. Особливості житлового будівництва і структура 

пізньотрипільських поселень 

З середини етапу С І і до початку С ІІ Київське Подніпров’я активно 

експлуатувалося носіями трипільських традицій затухаючої східної лінії 

розвитку, що включили до свого складу значні вкраплення із населення  ЗТК 

канівської ЛГП. За сучасними даними за час з 3600/3500 до 3300/3200 рр. до 

н.е. в КП існували як мінімум тридцять два поселення (Додаток А). 

Встановлення залежності пов’язаної між закономірностями розміщення цих 

поселень відносно джерел води, типів ґрунтів, природної ресурсної бази, 

топографії, розмірів і структури, дозволяє оцінити причини обраної стратегії 

освоєння давнього ландшафту, а також відкриває завісу на питання демографії, 

палеоекології і рівня соціальних відносин. 

Вивчення топографічних особливостей, пов’язаних із розміщенням давніх 

поселень, показало, що на етапі С І їх існувало два типи. Найбільш популярний 

варіант – вискокий край: борових терас лівого берега Дніпра і Десни, правого 

лесового берега Дніпра і корінних берегів річок Трубіж і Стугна. Він 

притаманний для таких поселень як: Білогородка, Веселе, Гребля, Євминка 1 

(ур. Узвіз), Євминка 2 (ур. Стара Цегельня), Кирилівські висоти (садиба 

Світославського), Козаровичі ур. Буслівка, Козаровичі ур. Цегельня, Крутиха-

Жолоб (Хутір Комуна), Корчувате, Лісники 1 (ур. Ковпаківка), Львівська площа 

(Ярославів вал, буд. 19, Велика Житомирська, буд. 20), Липки (Кловський 

струмок), Пасічна 2, Підварки ур. Ялова долина, Підгірці 2 ур. Круча, Підгірці 

3, Софіївка 2, Старі Безрадичі ур. Городок, Старі Безрадичі (хутір Конюша), 

Старокиївська гора (Десятинна церква), Лавра, Циблі ур. Гать, Циблі уроч. Біле 

озеро 1, Городок 2/3, Біле озеро 2, Циблі церква св. Іллі, Циблі ур. Узвіз 

(Підпоренці). Ці поселення нараховують 28 пунктів і складають 82 % від 

загальної кількості лукашівських. 

Поселення, що займають підвищення в заплаві, утворені піщаними дюнами 

чи останцями корінного берега на берегах озер чи боліт: Вишеньки оз. 
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Баклажне, Гребельки, Козинці, Лукаші, Новосілки ур. Горбата Нива, Пасічна 

ур. Бирки (Баришівка/Селище), Романків 1, Романків 3. Як видно, з перелічених 

два поселення є синкретичними неолітично-трипільськими (Романків 1 і 

Вишеньки), тобто залишається шість поселень, що складають 18 %. 

Обов’язковим елементом, який зафіксовано поруч кожного із поселень – 

джерело води. Зараз більшість з палеострумків зникли, особливо це стосується 

території сучасного Києва, але в давні часи тут існувала широка мережа 

струмків і дрібних приток річок Либідь і Сирець. Протікаючи по глибоким ярам 

між високими пагорбами Київського плато, вони утворювали унікальний 

рельєф з багатою рослинністю і фауною – цінним джерелом мисливської 

здобичі. Як показали дослідження фауністичної колекції із заглибленого житла 

поселення на високому пагорбі Києво-Печерська Лавра, питома вага дієти 

лукашівців, як і більш ранніх чапаєвців, складалася із мисливської здобичі 

диких птахів і дрібних тварин, а також дніпровських риб [Балкін, 1999, с. 101]. 

Переважаюча висотна топографія пояснюється декількома причинами. 

Перша з них – це традиція за якою землеробсько-скотарське трипільське 

господарство вимагало наявності поблизу поселення придатних для обробітку і 

засівання злаковими культурами ґрунтів. Як зазначалося в Розділі 2.1 в часи 

існування тут пізньотрипільського населення, високі лесові тераси були 

найкращими ділянками. 

Розміщення на високих точках плато – традиційно найбільш прийнятна 

стратегія у виборі місць під нові поселення, також вказує, що так населення 

відчувало себе повними господарями, адже неолітичні селища в цей час 

повністю зникають з території КП, локалізуючись в Середньому Подесенні. 

Переважаюча аналогічна висотна топографія спостерігається й в системі 

розміщення трипільських поселень етапів С І в Канівському Подніпров’ї 

[Овчинников, 2014, с. 31-33], Побужжі [Гусєв, 1995, с. 50-51], а також на етапі 

С ІІ в Пруто-Дністровському межиріччі [Маркевич, 1981, с. 70]. 

Думка В.О. Круца, про те що невеликі правобережні поселення Підгірці 2 і 

3, Лісники 1 і 2 розташовані на відстані 3-5 км один від одного в цілях оборони 
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[Круц, 1977, с.78-79], очевидно, не є правомірною, адже як показують приклади 

поселень Східної Європи, в піки кризових моментів, коли ворожнеча в 

середовищі сусідніх ранньоземлеробських общин загострювалась, поселення 

навпаки проявляли тенденцію до збільшення в розмірах. На противагу КП, в 

регіонах де за рахунок більшої густоти населення культурно-демографічні 

процеси відбувалися значно бурхливіше, як наприклад в Пруто-Дністровському 

межиріччі, відомо значно більше селищ, що розташовані на високих мисах та 

останцях, укріплених ровами та валами (Бринзень ур. Циганка, Жванець ур. 

Щовб, Поливанів-Яр 3 та багато інших). Поселення в Жванці, досліджене 

Т.Г. Мовшею, було укріплене ровом та валом обкладеним камінням. Поселення 

Костешти 4 захищала потрійна лінія укріплень з ровів та валів. Ширина валів, 

що збереглися на висоту до 1, 6 м складає 6 метрів. Ширина ровів у верхній 

частині досягала 5 м, а глибина 2, 4 м. Вздовж гребеня валу, очевидно, був 

розташований палісад. Такі городища були центрами для притулку жителів з 

навколишніх селищ у разі військової небезпеки [Відейко, 2005а, с. 72]. 

Таким чином, стає зрозумілим, що природно багатий і слабо обжитий в 

попередні часи регіон КП став ідеальною екологічною нішею для ПТ 

населення. Відсутність укріплених поселень, крім, вірогідно, Львівської площі, 

свідчить про урівноваженість стосунків із сусідніми угрупованнями, які як 

видно з Розділу 2.5 були пов’язані між собою тісними контактами.  

Забудова жител на поселеннях етапу С І в КП зумовлена уже 

сформованими трипільськими традиціями і раціональним використанням 

рельєфу. Переважаючим принципом є планування поселень по колу чи овалу, 

що характерно для селищ в Білогородці і Лукашах, де зафіксовано по 9-10 

жител на площі 2-2,5 га [Телегин, Круц, Ф.е. № 1965/1, с. 19]. В Підгірцях 2 

було виявлено 13 площадок, 12 з яких розміщувалися по колу діаметром 180 м 

(2,5 га) [Даниленко, Дудкин, Круц, Ф.е. № 1966/6]. По плямам на зораному 

ґрунті в Софіївці 2 зафіксовано 8 глинобитних жител на площі 3 га [Круц, 1969, 

с. 203], а в Підгірцях 3 – 6, що займали площу 2 га, з орієнтацією по колу [Круц, 

Ф.е. № 1966-67/5, с. 46].  



114 
 

Інший тип планування поселень із глинобитними житлами – вздовж лінії 

рельєфу, характерний для поселення Крутуха-Жолоб площею 10 га, де житла 

розташовані двома-трьома рядами вздовж краю тераси [Бузян, 2003, с. 290] 

Тому, можна упевнено констатувати переважання лукашівських поселень 

спланованих по колу або овалу на противагу селищам із жител, розташованих 

декількома рядами. Таке радіальне планування типове для поселень 

розвиненого Трипілля, таких як Коломійщина І [Пассек, 1940, с. 9-41]. Цей 

принцип також характерний і для початку етапу С ІІ, адже зафіксований на 

поселенні Кощіївка 8, де житла також розташовувались двома концентричними 

колами навколо вільного майданчика у центрі. 

Щодо питання житлового будівництва, то для общин, які ідентифікуються 

з лукашівською групою пам’яток, характерні традиційні попереднього періоду 

розвитку КІС Кукутень-Трипілля, а саме: житла наземної глинобитної 

конструкції, що після згорання утворили «площадки» і заглиблені в ґрунт 

будівлі – землянки. Також на одному поселенні фіксуються обидва типи жител, 

що в Київському Подніпров’ї простежено в Підгірцях 2 і на поселенні Крутуха-

Жолоб [Круц, 1977, с. 84; Бузян, 2003, с.289-290]. Така система заселення 

пояснюється декількома етапами облаштування, коли спершу будувалися 

землянки і лише згодом наземні житла, що іноді їх перекривають. 

Підтвердження цього відображається на керамічних комплексах, що 

характеризуються більш ранніми рисам в посуді із землянок відносно кераміки 

з площадок.  

Глинобитні конструкції відомі з поселень Софіївка 2, Лукаші, Львівська 

площа, можливо, Проців. Вони характеризуються поганою збереженістю, що 

може бути пов’язано з відмиранням традиції спалення поселення при його 

полишенні, яка практикувалася в попередні часи існування КІС Кукутень-

Трипілля [Круц, 2003]. В процесі згорання поселення висока температура 

гарантувала гарний випал глини. Інколи трипільці додатково закладали сухе 

паливо в жило, що також сприяло високій температурі вогнища. Поганий стан 

збереженості на поселеннях Подніпров’я також зумовлений високим рівнем 
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руйнації, в тому числі в давні часи. Очевидно, через це В.О. Круцу не вдалося 

зафіксувати конструктивні елементи цих площадок, які за розмірами могли 

бути різними, але переважно близькими до 3 х 10 м, як на поселенні з 

Софіївки 2. Наявність глиняної плитчастої обмазки в два шари, вірогідно, з 

чистої глини без домішок, свідчить про наявність нівелюючого шару, що 

вкривав земляну підлогу жител [Круц, 1969, с. 203]. Також це може вказувати 

на те, що будівля складалася лише з камери першого житлового поверху. Тому, 

можна припустити, що конструкція цих площадок була близькою до жител з 

більш південних поселень Коломийщини 1. Про це також свідчать висновки  

Г.М. Бузян, яка дослідила п’ять глинобитних будівель на поселенні Крутуха 

Жолоб, що є одним із найбільш ранніх серед лукашівської групи пам’яток. На 

першій площадці було зафіксовано відбитки від плах, на які був нанесений 

товстий (до 15 см) шар глини з домішками полови. Дослідниця припустила, що 

це залишки від підлоги першого поверху, але за аналогіями з добре 

дослідженими площадками з поселень етапу С І Буго-Дніпровського 

межиріччя, головним чином Тальянок, можна припустити, що це частина від 

платформи другого поверху. На інших чотирьох площадках було виявлено 

конструктивні елементи інтер’єру: черені від печі, вимостки і робочі 

підвищення, що теж, за аналогіями з площадками томашівської локальної 

групи, розміщувалися на другому поверсі. Крім того Крутуха Жолоб є значно 

більшим за північні лукашівські поселення, адже займає площу 10 га [Бузян, 

2003]. 

В Софіївці 2 глинобитне житло, що збереглось найкраще – прямокутне в 

плані, розмірами 10×3 м і орієнтоване довгою віссю по лінії південь-північ. 

Судячи з невеликих ділянок, що збереглися у північно-західному та південно-

східному кутах, воно було споруджене з двох шарів обмазки по 5 см кожен, що 

трактується як показник двоповерховості житла. У північно-західній частині 

будівлі виявлено яму овальної форми, розміром 1,6×0,9 м і глибиною 1 м від 

нижнього рівня площадки, заповнену суглинком більш темного кольору ніж 

оточуючий шар та уламками посуду, що досить рівномірно залягали в усій 
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товщі заповнення. Яма не входила до комплексу згаданого житла, адже була 

перекрита суцільним непорушеним шаром обмазки. Тому її можна вважати 

більш ранньою. Однак матеріали з ями та з житла відрізняються лише 

незначним розходженням в кількісному співвідношенні різних типів кераміки 

[Круц, 1969, с. 203-204]. Від жител, що були досліджені в Лукашах, збереглися 

ділянки розмірами 1,4×1,5 м; 3,8×2,6 м; 3×4,5 м, що складались з 3 шарів, 

нижній з яких залягав не на ґрунті, а на шарі попелу. Обмазка нижнього шару 

мала відтиски колотих дерев’яних колод і була добре випалена. Це також 

свідчить про існування першого поверху в цих конструкціях. 

Також варто згадати поселення Львівська площа, розташоване на пагорбах 

правого берега Дніпра, в історичній частині міста Київ. Дослідженнями різних 

років тут було виявлено трипільські об’єкти і матеріали на вул. Великій 

Житомирській, Стрілецькій, Киянівському провулку і Львівській площі. Значна 

зруйнованість об’єктами пізніших епох і сучасною забудовою, не дозволила 

дослідити його ретельно, але вчені виявили на ньому залишки від площадки і 

земляного рову, що оточував давнє селище. Якщо матеріали з цих пунктів, крім 

Киянівського провулку, які В.О. Круц відносив до більш раннього чапаївського 

горизонту [Круц, 1976], належать до одного поселення, то воно займало площу 

мінімум 6 га і, таким чином, могло налічувати близько сотні жител, що робить 

його найбільшим енеолітичним поселенням зі штучними укріпленнями в 

Київському Подніпров’ї. Додатковим доводом існування саме тут племінного 

центру лукашівського населення є неабияка насиченість території міста 

пізньотрипільськими поселеннями, з яких до кінця етапу С І віднесено 

пам’ятки: Кирилівські висоти (садиба Святославського), Успенський собор, 

Львівська площа, вул. Ярославів вал, Липки (?) і Десятинна церква.  

Невелика площа більшості поселень (2-3 га), вказує на послаблення 

ранговості між селищами, тобто залежності менших поселень від більших, що 

проявилося в організації синхронного трипільського населення Буго-

Дніпровського межиріччя. Очевидно, це зумовлено меншою густотою 

заселення Київського Подніпров’я. Виключенням можуть бути лише два 
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мікрорегіони, в районі сучасного Києва і Переяслав-Хмельницького, де навколо 

поселення Крутуха-Жолоб розміром 10 га, зосереджено ряд менших сателітів: 

Веселе, Гребля, Підварки, Циблі ур. Узвіз. Вірогідно, менші поселення також 

оточували трипільське поселення Львівська площа, але вони зруйновані або 

поховані в наслідок багаторічної забудови Києва. 

Поселення лише із землянками відомі за розкопками В.О. Круца в Євминці 

1, 2, Підгірцях 2 і Козаровичах, а також С.А. Балакіна в межах Успенського 

собору Києво-Печерської лаври. Житла мають прямокутні розміри (3х4; 5х5,8; 

9х7 м), інколи двокамерну структуру і підлогу нижче 1-1,4  м від рівня 

древнього горизонту. Інколи в земляній підлозі влаштовувалися ями, що були 

заповнені золою і уламками посуду, а на рівні 0,4 м над підлогою – підвищення 

для облаштування глинобитної печі. Характер таких конструкцій, очевидно, 

був схожим до жител, які будувалися на ранніх і подекуди середньому етапах 

Трипілля, а також в наступні епохи, наприклад давніми слов’янами.  

Заглиблене житло в Козаровичах було виявлене поблизу оборонного рову 

поселення софіївського часу. Об’єкт овальний в плані і має розміри 9×7 м, а 

також дещо відлогі стінки, що стали такими, вірогідно, в результаті руйнації 

житла. Підлога, що залягала на глибині 1 м доволі рівна і горизонтальна. 

Виявлено залишки печі у вигляді округлого заглиблення діаметром 1,4 м, 

перекритого аморфними шматками обмазки. Землянка розміром 4,8×3,2 м з 

поселення Євминка 2 підпрямокутна в плані і заглиблена в суглинок на 0,5 м. 

Інше житло овальне, має розмір 4,4×2,2 м і знаходилось у верхньому горизонті. 

На глибині 0,4 м воно розділялося материковою перегородкою на дві частини: 

північну і південну. Житло на поселенні Євминка 1 підпрямокутне в плані, 

розміром 5×5,8 м і орієнтоване довгою віссю по лінії північ-південь. Глибина 

житла 1,4 м від рівня стародавньої поверхні, що дозволяє вважати його 

землянкою. В північно-західному куті розташовувалось підвищення для 

вогнища на висоті 0,1 м і діаметром 0,4 м. В підлозі також були виявлені ямки, 

що слугували для закріплення дерев’яних конструктивних елементів – стовпів. 

По обидві сторони від вогнища і на деякій відстані від нього виявлено два 
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скупчення печини, що займали площу 50×60 і 120×50 см. Ця землянка є 

рідкісною спорудою, адже таких заглиблених жител з вогнищем, вирізаним в 

лесі і піднятим над підлогою, на інших пізньотрипільських поселеннях 

невідомо.  

Відмінний спосіб житлового будівництва зафіксований на поселенні 

початку етапу С ІІ – Кощіївка 8. Воно побудоване носіями іншої гілки розвитку 

Трипілля, що поєднала пізньолукашівські традиції Київського Подніпров’я і 

бринзено-жванецькі традиції із території Буго-Дністровського межиріччя, що 

відображають класичні риси Трипілля етапу С ІІ. За характерними 

особливостями орнаментації і форм кераміки, що несуть виразні городські і 

частково троянівські риси, це населення потрапило в Подніпров’я з території 

Волині. Відповідно частині посуду з Кощіївки 8 характерні й лукашівські 

керамічні традиції. Виявлені і досліджені в 2008 році Д.К. Чорноволом залишки 

жител із Кощіївки 8 [Черновол, 2010], вказують на те, що ці будівлі мали 

наземні дерев’яні конструкції, з елементами  глиняних конструкцій. Випалена 

глина «обмазка», збереглася переважно в місці облаштування печей. З цього 

робимо висновок, що поселення, як і більшість лукашівських, не було спалене. 

Контури від дев’яти жител, які частково зруйновані забудовою давньоруського 

селища, злегка (до 0,3 м) заглиблені в давній горизонт. Їхнє розташування 

дозволяє припускати можливість забудови поселення двома концентричними 

колами [Черновол, 2010, с. 13]. В декількох випадках були зустрінуті 

фрагменти плитчастої обмазки, що, очевидно, за аналогією з поселенням 

Крутиха Жолоб і Софіївка 2, слугувала нівелюючим шаром на земляній підлозі. 

Також було виявлено фрагменти обмазки з домішками полови, що вкривала 

стіни будівель і, можливо, стелю горища. Відсутність глиняної обмазки з 

відбитками конструктивних елементів, ще раз підтверджує думку, що 

поселення не було спалене. 

Принципи за якими обиралися місця для поселень фінального періоду 

існування ТК в КП, частково відмінні, а частково ідентичні лукашівським. Як 

уже зазначалося, частина поселень обох культурно-хронологічних груп 



119 
 
розташовані на одному місці. В результаті цього софіївський шар перекрив 

лукашівський, але через незначну перерву у часі, стратиграфічні шари майже 

повністю поєдналися. Серед таких поселень: Євминка 1, Євминка 2, Козаровичі 

ур. Буслівка, Пирогово, Нові Безрадичі, Кирилівські висоти (поселення етапу С 

І і С ІІ розташовувались на сусідніх мисах), Циблі уроч. Біле озеро 1, Городок 

2/3, Циблі ур. Узвіз (Підпоренці). Крім того, на території найбільш раннього 

селища етапу С І в КП – Чапаївка, було виявлено поодиноке софіївське 

кремаційне поховання, що вказує на існування поруч софіївського поселення, 

жителів з якого тут і було поховано. Можливо, це найближче поселення 

Пирогово, що також розташоване на цій терасі за 3,5 км. Неподалік 

лукашівського поселення  Софіївки 2 також розташований кремаційний 

могильник Софіївка 1.  

Відмінність між софіївськими і лукашівськими «висотними» поселеннями 

полягає в тому, що перші розташовані у більш важкодоступних місцях. Це 

правомірно можна трактувати використанням природних умов на користь 

покращення захисту поселень. Серед таких «укріплень», розташованих на 

мисах борової тераси лівого берега Десни і правого лесового берега Дніпра, а 

також на мисах між основним руслом і притоками, виділяємо: Видубичі мис 

Чайка, Виповзів (Лутава/Карпилівка), Демидів (2/ур. Вал), Євминка 1 (ур. 

Узвіз), Євминка 2 (ур. Стара Цегельня), Кирилівські висоти (садиби Багрієва і 

Зіваля), Киселівка / Замкова Гора, Козари, Крехаїв 1, Крушинка, Літки 4, Лиса 

гора, Мала Снітинка, Нові Безрадичі ур. Стрілиця, Нові Петрівці, Пирогово, 

Підгірці 1 ур. Вінниця, Рожівка 1, Рожівка 2, Самсони, Світильня, Сирець 1, 

Сирець 2, Срець 4, Ходосівка ур. Зоцієва гора / Козаків Яр, Чапаївка (Хут. 

Вольний), Козаровичі ур. Буслівка, що нараховують двадцять шість пунктів. 

Проміжну позицію займають одинадцять поселень і місцезнаходжень 

матеріалів на плато правого і на боровій терасі лівого берега Дніпра. Вони 

розташовані біля берегів струмків і схожі за характером топографії до 

лукашівських: Бортничі ур. Топілець, Гатне, Зазим’є 1, Козинці, Нові Петрівці 

(полігон), Циблі уроч. Біле озеро 1, Городок 2/3, Дубки, Городок 1, Хутір 
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Комарівський, Циблі ур. Узвіз (Підпоренці). Разом вони нараховують тридцять 

сім пунктів.  

Софіївські поселення, що розташовані в заплавах на підвищеннях піщаних 

дюн: Гнідин (2/ур. Млин), Гребельки, Домантово (ур. Воронігівка), Завалівка, 

Зазим’є ур. Станки 1, Зазим’є ур. Станки 2, Зазим’є ур. Осинки, Іванівка, 

Козаровичі 7/8, Козинці, Крушинка, Парня 3-4, Пилява(Хохора), Погреби 1, 2 / 

ур. Лан, Пухівка, Сирець 3, Софіївська Борщагівка, Таценки 7 і останцях 

борового плато: Рожни 11, Рожни 4, нараховують двадцять пунктів. 

Площу поселень софіївської ЛГП встановити набагато важче, це пов’язано 

з тим, що на відміну від лукашівських поселень, для них відомі лише 

заглиблені в землю житла. Як видно з викладеного вище, площу і характер 

забудови лукашівських поселень можна встановити за плямами від 

зруйнованих глинобитних наземних жител, що проступають в наслідок 

зорювання площі поселення. Для з’ясування розмірів і особливостей структури 

жител на софіївських селищах, їх потрібно досліджувати закладаючи 

стаціонарні розкопи. На щастя, такі поселення відомі. Перше з них, з якого й 

почалося дослідження ПТП КП – Кирилівські висоти (садиба Зіваля і Багрієва). 

На площі мису в 0,4 га В.В.Хвойка виявив 48 заглиблених у землю об’єктів, 

більшість з яких – близько 30, є залишками пізньотрипільських землянок. Як 

видно з плану розташування розкопаних об’єктів [Дослідження трипільської 

цивілізації, Частина 1, рис. 60], не всі з цих плям можуть бути залишками від 

жител, що містилися на поселенні. Частина з них могли бути господарськими 

ямами. На іншому гарно дослідженому поселенні Козаровичі ур. Буслівка, було 

встановлено площу укріпленої частини поселення – 0,3 га і загальну площу 

поселення, що є найбільшим серед усіх інших софіївських, займаючи територію 

10 га [Круц, 1977, с. 112-114; Відейко, 2005а].  

Площа інших софіївських поселень, переважно, встановлена за двома 

критеріями: територією розповсюдження підйомного матеріалу на пам’ятці; за 

межами природних бар’єрів, що обмежували поселення, частіше за все – ярами, 

що оточують миси. Тому, для висотних поселень ми встановили площу таких, 
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як: Кирилівські висоти (садиби Багрієва і Зіваля) 0,4 га, Демидів (2/ур. Вал) до 

2-3 га, Євминка 1 (ур. Узвіз) до 3 га, Євминка 2 (ур. Стара Цегельня) 1,5 га, 

Козаровичі ур. Буслівка до 10 га загалом і 0,3 га укріплена частина, Крушинка 

до 1 га, Мала Снітинка до 0,5 га, Пирогово 0,2 га, Циблі ур. Узвіз (Підпоренці) 

3,5 га. Середня арифметична площа для такого типу поселень складає 2,4 га з 

урахуванням аномально великого поселення Козаровичі і 1,5 га, що є більш 

реальним показником без урахування Козаровичів. Для поселень низинних: 

Гребельки 0,5 га, Домантово (ур. Воронігівка) до 1 га, Завалівка Зазим’є ур. 

Станки 1 1-1,5 га, Зазим’є ур. Станки 2 0,5 га, Зазим’є ур. Осинки до 1 га, 

Іванівка до 1 га, середня арифметична площа складає 0,8 га, що теж є 

завищеним показником через природні процеси «розпорошування» матеріалів 

по поверхні піщаних дюн. Через це більш реальною площею бачиться середній 

показник в 0,5 га.  

Щодо системи забудови цих поселень, то вона, скоріше за все, була 

ситуаційною, в залежності від умов місцевості. Достовірні археологічні дані 

стосуються лише Козаровичів, де в середині дитинця діаметром 60 м житла 

зорієнтовані по колу вздовж рову, одне з них в центрі [Круц, 1977, с. 114]. На 

заході та сході, центральна частина оточена лійчастим у перетині ровом, 

ширина верхньої частини якого 2,5 – 3 м, а глибина 1,5 м. Частково рів був 

подвійним, відстань між якими 4 м. В кільці рову виявлені два проходи – на 

сході та через подвійну частину. На внутрішній частині забудови виявлено 

софіївські житла-напівземлянки. Біля проходу через подвійний рів з 

внутрішньої сторони виявлено ямку від стовпа, що є частиною конструкції 

воріт. В двох метрах від протилежного проходу, також розчищено три ями, які 

могли мати відношення до конструкції типу башти. Спроба реконструювати 

загальні обриси укріплень показала, що найбільш потужними вони могли бути 

на півночі, де прохід укріплено двома ровами [Відейко, 2005а, с. 75-76]. Крім 

кільцевого рову, укріплення, вірогідно складалося з палісаду. Аналогії відомі на 

укріпленні культури лійчастого посуду в Броночиці [Конопля, 2009], на що 

вказують залишки від стовпових ямок. Наявність укріплення такого масштабу в 



122 
 
комплексі зі значною кількістю бойових шліфованих сокир, знайдених в 

похованнях на софіївських могильниках, безперечно вказують на посилення 

військової напруги в середовищі софіївського населення [Клочко, 1996, с. 31-

40].  

Поселення баденського часу в Броночіці схоже до Козаровичів тим, що 

навколо нього, як найбільшого в мікрорегіоні, було відкрито багато маленьких 

нетривалих стійбищ пастухів, а також доведено їхню залежність від 

центрального. Очевидно, що Козаровичі – це місцевий центр, навколо якого 

також були зосереджені невеликі заплавні поселення супутники. Нажаль, всі 

вони зараз поглинуті водами Київського моря. Але до затоплення, тут були 

відкриті і досліджені кремаційні могильники Чернин і Завалівка, поселення 

Домантово, які безперечно відносяться до системи пам’яток, що згруповані 

навколо Козаровичів. 

Що стосується питання житлового будівництва, то загальноприйнятою є 

думка, що населення софіївської групи пам’яток відходить від традицій 

наземних глинобитних будівель на користь землянок. Після руйнування такі 

об’єкти утворили ями заповнені золою, кістками і керамікою, з вогнищем на 

рівні підлоги [Круц, 1977, с. 119]. Їх було виявлено дослідженнями В.В. Хвойки 

на Кирилівських висотах [Хвойка, 1899] і в Бортничах [Козловська, 1928], що 

пізніше розкопували Н.П. Амбургер і І.М. Самойловський [Амбургер, Ф.е. № 

1949/3в; Самойловський, Ф.е. № 1949/3в], Ю.М. Захаруком на Сирці 1 [Захарук, 

1956а] і В.О. Круцом в Пирогово і Козаровичах [Круц, 1977]. Аналогічна 

традиція побутувала й на сусідніх городсько-волинських пам’ятках, звідки 

населення періодично проникало в Київське Подніпров’я. Часто на софіївських 

поселеннях не фіксуються будь-які об’єкти крім невеликих господарських ям, 

що трактується дослідниками як прояв нетривалості і сезонності їхнього 

існування, в наслідок будівництва наземних дерев’яних споруд легкої 

конструкції.  

Одне із досліджених заглиблених жител в Козаровичах було овальним в 

плані. Частина житла знищена урвищем, але розміри житла орієнтовно 
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становили 4×5 м. Довгою віссю житло орієнтоване по лінії схід-захід. 

Заглиблення в грунт нерівномірне і складає від 0,55 до 0,85 м. В північно-

західній частині знаходилось заглиблення під вогнище. Інше житло в плані 

продовгувато-овальне розміром 10×3 м, також орієнтоване по лінії захід-схід. 

Підлога в житлі рівна, дещо нахилена, в західній частині знаходилось 

скупчення печини, очевидно, від конструкції навколо вогнища. Обидва житла 

були заповнені керамікою софіївського типу, знаряддями з кістки і рогу, 

стулками черепашок, кістками і перепаленими вугіликами. 

Господарські ями в Козаровичах зазвичай округлі в плані, діаметром від 1 

до 2 м, із звуженими до дна стінками. Заповнення включало в себе аналогічний 

заповненню жител набір артефактів, але з більшою кількістю попелу і кісток. 

Чотири житла було досліджено на поселенні в Бортничах. Три з них 

підпрямокутні в плані розміром 2×2,2 м, 2,5×2,8 м, 2,4×2,65 м, що мали 

внутрішні ями розмірами 1,2×1,4 м, 1,3×1,55 м. Очевидно, це найбільш 

заглиблені частини ями, що виконані для облаштування вогнища. Четверте 

житло мало в плані вісімкоподібну форму і складалося з двох однакових 

овальних заглиблень. Господарські ями розміром від 1,5 до 2 м в діаметрі і 

глибиною до 0,8 м [Круц, 1977, с. 116-119]. 

В.О.Круцом було досліджено частину зруйнованого заглибленого житла 

біля с. Пирогово. Довжина об’єкта складає 3,7 м, а ширина збереженої частини 

– 1,2 м. Початкові розміри у нього, очевидно, були 4×3 м. В плані житло 

овальне і орієнтоване довгою віссю по лінії схід-захід. Глибина в східній 

частині 1 м, а в західній 1,4 м. В центрі простежено заглиблення в діаметрі 

близько 1,7 м, що було заповнене стулками черепашок, кістками та іншими 

залишками господарсва. 

На інших софіївських поселеннях були виявлені лише господарські ями. У 

Видубичах і біля с. Зазим’є-Станки були досліджені овальні або округлі в плані 

ями глибиною до 0,8 м і діаметром до 2 м, що заповнені черепашками, 

кістками, незначними уламками кераміки і знаряддями з кістки. Одна яма була 
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на дні обмазана глиною і випалена. Це вказує на те, що її використовували для 

зберігання зерна або облаштування вогнища. 

Таким чином, для софіївських поселень було виділено два типи 

заглиблених жител: 1) овальні в плані розмірами від 3×4 до 3×10 м з 

заглибленою підлогою, вогнищем заглибленим у підлогу або об лаштованим на 

земляному підвищенні (Козаровичі, Пирогово); 2) продовгувато-овальні, що 

утворені із двох заглиблень, розділених перемичкою. Аналогії таким землянкам 

відомі на всіх етапах розвитку Трипілля.  

Тому, можна припустити, що з поширенням баденських рис в софіївській 

керамічній традиції і особливо ареалі західних троянівських поселень початку 

етапу С ІІ [Videiko, 2008], могло відбуватися й переймання прийомів житлового 

будівництва, організації системи поселень і стратегій господарювання. Одним з 

проявів переміщення городсько-троянівського населення в КП на початку С ІІ є 

поселення Кощіївка 8, на якому зафіксовані нехарактерні наземні ледь 

заглиблені у землю житла. Переселення з Волині пов’язане із рухом бринзено-

жванецького населення і традицій у Верхнє Подністров’я, а також наступом 

носіїв культури кулястих амфор. Вірогідно, що останні витіснили городсько-

троянівське населення в КП, куди баденські риси могли потрапити разом з 

ними.  

Аналогічна ситуація простежується й в змінах традицій житлового 

будівництва в Східній і Центральній Європі з початком ранньої бронзи (3500 

рр. до н.е.), коли відбувається майже повна відмова від глинобитних наземних 

жител в середовищі баденізованих культур. Відмова від вертикальних несучих 

стовпів на користь балкам і стропилам, що із розвитком столярної справи 

дозволяло зводити конструкцію будинків швидко і без закопування в землю. 

Вірогідно, це як і у випадку з софіївськими поселеннях пов’язано з відсутністю 

слідів від таких будинків на поселеннях, в наслідок їхньої руйнації. 

Отже, за розміщенням лукашівських поселень, ми виділили такі їх типи: на 

високих краях борових і лесових терас; на підвищеннях піщаних дюн в 

заплавах рік. Таке розміщення зумовлено господарською традицією, 
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орієнтованою на пошук придатних для землеробства ділянок плато. Низинна 

топографія поселень пояснюється їх синкретичним неолітично-трипільським 

характером і мисливсько-рибальською направленістю господарства. 

Встановлено, що лукашівські поселення переважно невеликі, розміром до 

2,5-3 га, на території яких виявлено до 15 жител. За розміром виділяються лише 

Крутуха Жолоб і, можливо, поселення Львівська площа. Планування селищ 

зумовлено природними умовами і традицією. Тому переважає принцип із 

розташуванням будівель по-колу і вільною ділянкою по центру, але відомі й 

поселення з плануванням жител рядами. Частина укашівських поселень 

забудовувалися наземними глинобитними житлами із дерев’яною 

конструкцією, характерною для південніших груп сусіднього і частково 

синхронного канівського і коломийщенського населення. Погана збереженість 

конструктивних елементів від будівель, що були одноповерховими, крім, 

можливо, двоповерхових жител поселення Крутуха Жолоб, пояснюється 

відмиранням традицій спалювати поселення після їх полишення. Наступна 

тенденція проявилася на більш північних і віддалених поселення Євминка 1, 

Козаровичі, Львівська площа та інших. Вона полягає у будівництві виключно 

заглиблених у землю жител, що можна трактувати включенням до складу 

трипільських общин неолітичної складової, а також змінами господарства на 

користь посилення екстенсивних методів – мисливства і рибальства.  

Софіївські поселення також поділяються на «висотні» і «низинні». Перші 

майже повністю повторюють принцип розташування лукашівських, ще більше 

орієнтуючись на важкодоступні і обмежені ярами миси. Очевидно, це 

зумовлено потребами захисту поселень, середня площа яких близька до 1,5 га. 

Вірогідно, що софіївські поселення в заплавах, вага яких зросла в порівнянні з 

лукашівськими, були літніми стоянками мисливців і пастухів, з середніми 

розмірами близько до 0,5 га. Із всього загалу софіївських поселень за розміром і 

структурою виділяється поселення Козаровичі. Воно має укріплену ровом 

частину і загальну площу 10 га, що робить його унікальним. Розташування 

поблизу аж двох кремаційних могильників і колись багатої на природні ресурси 
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заплави Дніпра, вказує на те, що Козаровичі було софіївським племінним 

центром.  

Софіївські житла – це землянки на стаціонарних поселеннях і дерев’яні 

легкі конструкції, що не лишили слідів на сезонних стійбищах. Традиція 

глинобитних наземних жител в Київському Подніпров’ї, очевидно, відмерла 

повністю. Хоча на території Волині випалені площадки відомі до кінця етапу С 

ІІ. Остаточна трансформація житлобудівної традиції могла бути підсилена в 

наслідок баденського культурно впливу, адже з середини IV тис. до н.е. в 

Південно-Східній Європі глинобитне будівництво також поступається на 

користь легких дерев’яних конструкцій, що майже не лишають слідів. Це 

пов’язують із розвитком столярних навичок, які дозволяли зводити конструкції 

без їхнього закопування у землю. 
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2.5. Просторова поведінка пізньотрипільського населення: специфіка 

заселення регіону 

В підрозділі проаналізовано закономірності розміщення ПТ поселень КП і 

в комплексі з результатами аналізу КК з них, реконструйовано систему і 

напрямки розселення окремих груп пізньотрипільського населення. 

Тенденція поетапного поширення ранньоземлеробських культурних 

імпульсів з «материнської території» Нижнього Подунав’я, що просувалися 

вздовж основних водних артерій в межах всієї Правобережної України, 

простежені протягом всього неоліту-енеоліту. Поширення ранніх землеробів 

вздовж річок з півдня на північ відзначив ще на початку XIX ст. Ф.К. Вовк 

[Вовк, 1905, с. 26]. Відповідно, формуючись у «великому плавильному котлі 

культур» на території сучасних Болгарії, Угорщини і Румунії [Рижов, 2007], 

частина населення спочатку неолітичних культур, а пізніше Прекукутень і 

Кукутень, розселилися декількома хвилями. Питання причин, що штовхали 

носіїв культури Кукутень, а згодом і Трипілля, розселятися імпульсно, 

залишаються ще не до кінця розкритими, але пов’язані зі змінами клімату і 

піковими навантаженнями на ресурсну базу зайнятих екологічних систем. 

Простим поясненням процесу переміщення ранньоземлеробського 

населення є теорія безперервного еволюційного розвитку і поступального 

прогресу. За нею людина, що за своєю природою авантюрна – постійно прагне 

відкривати нові горизонти. Тому людство завжди перебуває у стані пошуку 

нових ресурсів. З появою відтворюючого господарства відбулося закріплення 

колективів на певний час, що в добу енеоліту займав в середньому період життя 

одного-двох поколінь (20-50 років), в одній екологічній ніші. Безліч історичних 

прикладів свідчать про постійні переселення, особливо при виснаженні 

ресурсів зайнятої екологічної ніші [Круц, 1993б]. У випадку із перенаселенням 

кукутень-трипільських общин, це підсилювалося веденням в тому числі 

екстенсивного господарства і як наслідок виснаження природних ресурсів в 

межах зайнятих екологічних ніш [Круц, 1993а; 1993б]. Пік приросту населення 
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відбувався в наслідок сприятливих умов для відтворюючого господарства 

трипільців, а отже й співпадав з посиленнями процесів регуляції кількості 

общини, що спонукали частину соціального організму виділятися для 

колонізації нових земель. За цією логікою активні переселення мають 

співпадати з теплими і вологими етапами атлантичного кліматичного 

оптимуму. Тому динаміка розвитку кукутень-трипільської спільності і 

принципи її розселення, сформовані мікрокліматичними змінами, що 

корелюються з евстатичними коливаннями Чорного моря [Дяченко, 2010а]. До 

моменту поки придатних і незайнятих іншими племенами земель вистачало, 

розселення відбувалось беззупинно. Дрібні неолітичні поселення, що в той час 

займали Правобережну і частину Середнього Придніпров’я Лівобережної 

України з огляду на свою мало чисельність не могло стати на заваді цієї 

колонізації.  

В.О. Дергачова пов’язав хвилі розселення кукутень-трипільців з воєнними 

сутичками, що виникали в наслідок кризових явищ [Дергачев, 2007, с. 35].  За 

М. Гімбутас воєнна загроза, якої ніби то зазнали трипільці, виходила з боку 

степних племен КІС Середній Стіг [Gimbutas, 1991; Anthony, 2007; Kohl, 2006]. 

Але питання конфліктів між Степом і Трипіллям вже більше ніж півстоліття 

залишається невирішиним. Ми вважаємо, що воєнні сутички частіше виникали 

в середовищі самих трипільців. В.О. Дергачов з’ясував, що піки кризи 

співпадають з двома моментами в історії спільності Кукутень-Трипілля на 

етапах В ІІ і С ІІ, що пов’язано з надкультурними або природними 

обставинами. Такими обставинами було погіршення клімату, що викликало 

засухи, паводки і, як наслідок нестачу врожаю. Це штовхало частину або всю 

трипільську общину до переселення на нові території. Якщо поблизу всі 

придатні землі вже були зайнятими, доводилося переміщатися на довгі 

дистанції, що за відсутності колісного транспорту було дуже проблемним 

процесом.  

Поетапне і планомірне освоєння общинами землеробського населення 

лукашівської ЛГП, на етапі С ІІ змінилося швидкою колонізацією рухливими 
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групами софіївської ЛГП. Нетривалі житла і бідний культурний шар на 

софіївських поселеннях означав, що могли в будь-який момент здійнятися і 

рушити на нове місце. 

Тому, щоб з’ясувати специфіку і різницю між різними стратегіями 

опановування території КП пізньотрипільським населенням, звернемося до 

просторового аналізу цих поселенських структур.  

Статистика найближчого сусідства. Пам’ятки різних культур можуть 

розміщуватися в регіоні групами (кластерами), утворювати складну ієрархічну 

мережу, повністю заповнюючи регіон або ж археологічна карта може 

відображати виключно випадкове розміщення поселень, за яким не стоїть будь-

яких економічних, соціальних або інших чинників. Простий погляд на карту 

часом призводить до хибних висновків, адже людський мозок є схильним до 

пошуку закономірностей, навіть якщо таких насправді немає [Mandelbrot, 

Hudson, 2002]. З огляду на це, завдання по загальній характеристиці 

просторового розміщення трипільських поселень вимагає застосування 

надійних статистичних процедур. Однією з найбільш поширених із них є 

статистика найближчого сусідства – методика напрацьована в аналітичній 

географії і широко використовувана в археології [Clarke, 1977; Hodder, Orton, 

1976; Thurston, 2001]. 

Карта регіону розбивається сіткою квадратів однакових розмірів. Потім 

необхідно обрахувати кількість просторових об’єктів, що аналізуються (в 

нашому випадку – археологічних пам’яток). Далі обраховується щільність 

об’єктів: очікувана відстань між найбільш близько розташованими пам’ятками, 

середня відстань між найбільш близько розташованими пам’ятками та середня 

відстань за наступними формулами: 

𝑝𝑝 = 𝑛𝑛−1
𝐴𝐴

, (1) 

де p – щільність пам’яток, n – їхня кількість, а А – кількість квадратів у 

сітці, якою розбито регіон. 

𝑟𝑟0 = ∑𝑟𝑟
𝑛𝑛

, (2) 
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де 𝑟𝑟0 - середня відстань між найбільш близько розташованими пам’ятками, 

а ∑𝑟𝑟 – сума всіх показників відстані між найбільш близько розташованими 

пам’ятками. 

𝑟𝑟𝑒𝑒 = 1
2√𝑝𝑝

, (3) 

де 𝑟𝑟𝑒𝑒  - очікувана відстань між найбільш близько розташованими 

пам’ятками. 

Наприкінці необхідно обрахувати ключовий показник – коефіцієнт 

випадковості (R) за наступною формулою: 

𝑅𝑅 = 𝑟𝑟0
𝑟𝑟𝑒𝑒

.(4) 

Якщо значення R близькі до одиниці, археологічна карта відображає 

абсолютно випадкове розташування пам’яток. Значення коефіцієнта, менші за 

одиницю, вказують на кластеризацію об’єктів, а його значення, більші за 

одиницю із екстримом 2,1491 – на рівномірне заповнення простору. Звичними 

вимогами до застосування такого підходу є врахування абсолютно всіх 

археологічних пам’яток та їх синхронність [Hodder, Orton, 1976]. Зауважимо, 

що в якості виключення відомі й закономірності в розташуванні поселень при R 

= 1 [Berry, 1967]. Оскільки роботи останніх тридцяти років у Київському 

Подніпров’ї збільшили базу даних втричі, а інформація про нові поселення 

продовжує надходити, дотриматися першої частини обов’язкових вимог наразі 

неможливо, що дозволяє застосувати метод для аналізу найбільш загальних 

закономірностей в розташуванні трипільських пам’яток з необхідним 

спрощенням проблеми синхронії / діахронії, що, природно, випливає з 

постановки такого завдання. З тих самих причин точно обрахувати значення 

окремих змінних наразі не є можливим, тому при обрахунках використані 

«умовні» величини: регіон складає сітка з 15000 квадратів розміром 1 кв.км 

(150х100кв.км), 112 пам’яток у регіоні (відповідає їх числу в нашій добірці), 

середня відстань до найближчого «сусіда» складає близько 3 км. Відповідно, 

слід врахувати, що висновки будуть мати характер попередніх.  

𝑝𝑝 = 112−1
15000

= 0,008, (5) 
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𝑟𝑟𝑒𝑒 = 1
2√0,008

= 5, (6) 

 

𝑅𝑅 = 3
5

= 0,6 (7) 

Таким чином, можна констатувати кластеризацію пізньотрипільських 

пам’яток у Київському Подніпров’ї. Зважаючи на певні спрощення, допущені в 

аксіоматичній частині моделювання, цей результат може пояснюватися 

наступними ситуаціями: 

• Вигідними природними умовами окремих мірорегіонів, що локалізуються 

на високих пагорбах Київського плато, порізаного в давнину безліччю струмків  

і малих рік (Сирець, Либідь), а також навколо басейнів приток Дніпра (Ірпінь, 

Трубіж, Десна), і особливо міць їх впадіння. Це зумовлено природними 

багатствами заплави, яку активно експлуатували пізні трипільці; 

• «кластеризація» також відбиває характер наших знань про регіон в 

цілому, а «кластери» вказують на мікрорегіони, де активно проводилися 

розвідки; 

•  «кластери» відображають реальні синхронні групи поселень, що 

відповідають соціальним організмам минулого – общинам, що могли 

об’єднуватися в плем’я. В археологічній літературі переважає формулювання: 

«кущі» або «гнізда» трипільських поселень. 

Тепер розглянемо правомірність обох висновків, повернувшись до 

проблеми синхронії-діахронії за прикладом відповідних обрахунків В.О. Круца 

[Круц, 1989; Круц, 1993]. Інтервал існування пізньотрипільських пам’яток 

регіону (3600 – 2900/2800 рр. до н.е.), зважаючи на приблизну тривалість 

існування поселення або фази розвитку локальних груп протягом 50 років 

[Маркевич, 1981; Круц, 1989], включає 14-16 таких фаз. Тож можемо 

обрахувати середню кількість населених пунктів, що існували синхронно (N): 

𝑁𝑁 = 112
16

≈ 7. 
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Безумовно, цей показник дещо варіює для різних локальних груп з огляду 

на різну тривалість їх існування. Втім, результат все ж таки вказує на 

кластеризацію поселень у просторі. 

Ієрархія поселень. Розміри поселень, як правило, відображають 

чисельність їх населення, а просторова ієрархія, відповідно, може відображати 

наявність централізованої соціально-політичної організації, економічну 

диференціацію населених пунктів тощо. Розглянемо розміри 

пізньотрипільських поселень Київського Подніпров’я. Для 31 з них (28% від 

загальної кількості у добірці) встановлено розміри. Значення цієї ознаки 

групувалися з кроком у 1 га. Результати представлені на (Додаток В: В. 9). 

Наразі можна умовно виділити три групи пам’яток – дрібні, площею до 1-1,5 га, 

малі, площею до 6 га, та великі, площею 8 – 10 га. Зважаючи на слабко 

виражену просторову ієрархію, можна припустити трансформацію 

централізованих вождіств у т.зв. «розсіяні врждіства» (за К. Крістіансеном і Т. 

Ерлем) [Diachenko, 2015]. Також зауважимо, що два з трьох поселень в групі 

«великі» локалізуються на Лівобережжі, а самим пам’яткам властивий 

синкретизм матеріальної культури – поєднання «східних» і «західних» традицій 

в керамічному комплексі. Це дозволяє припустити, що більші демографічні 

показники для великих пам’яток, разом із наявними «західними» елементами в 

орнаментації посуду відображають міграцію «західнотрипільського» населення 

в регіон. Аналогічну ситуацію маємо в інших регіонах – Буго-Дністровському 

межиріччі, Середньому Побужжі, Буго-Дніпровському межиріччі [Diachenko, 

2012; Ryzhov, 2012; Тарапата, 2014; Diachenko, Zubrow, 2015].  

Поза тим, варто вказати на значні відмінності у просторовому розподіленні 

населення вказаних регіонів. На етапі Трипілля ВІІ – СІ Буго-Дніпровське 

межиріччя було регіоном з ієрархічними поселенськими системи, що включали 

найбільші за площею пам’ятки у тогочасній Європі. Моделювання динаміки 

змін чисельності населення показує, що формування найбільших поселень-

гігантів було результатом міграцій трипільського населення із заходу на схід 

[Дяченко, 2010в; Diachenko, 2012; Ryzhov, 2012]. Ідентичні процеси також 
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синхронно проходили у Буго-Дністровському межиріччі та Південному 

Побужжі [Тарапата, 2014]. Тому, віляються два типи міграційної поведінки 

населення, що, за типологією Е. Неуступни, відповідають типам bb – 

колонізація раніше незаселених територій і bd – дифузії або ротаційне 

переміщення населення на невелику відстань [Diachenko, 2012]. 

Поселенські системи Буго-Дніпровського межиріччя на етепах ВІІ – СІ 

характеризується двох- трьох-ступеневою просторовою ієрархією, що загалом 

відповідає просторовій організації вождівст або протополітархій за 

Ю. Семеновим [Flannery, 1998; Семенов, 1993]. Ця теза підкріплюється 

реконструкцією двох-ступеневої соціально-політичної ієрархії із застосуванням 

«тентової моделі» К. Ренфрю та Е. Левела [Renfrew, Level, 1979]. Відповідність 

просторових систем К-оцінці К=2 В. Кристаллера та дендритному типові 

розподілення поселень у просторі за К. Сміт вказує на відносно слабку 

централізацію влади при добре розвиненій просторовій мережі, розпорошеному 

в просторі населенню та концентрації виробництва та розподілу у місцях 

проживання еліт [Christaller, 1966; Smith, 1974; Minc, 2006]. Просторова 

ієрархія зменшуються до двох-ступеневої на етапі CII, втім розміри поселень 

вказують на дещо більший демографічний потенціал регіону в порівнянні з 

Київським Подніпров’ям. 

Отримані, таким чином, показники дозволяють більш точно судити про 

демографію ПТ населення в КП. Використання результатів досліджень 

С.М. Бібікова, В.О. Круца і О.Г. Колеснікова, в комплексі із новими даними 

дозволяють більш точно оцінити орієнтовну кількість общин на різних етапах 

їх існування. Закономірно, як зазначав В.О. Круц [Круц, 1993б, с. 30], що всі 

подальші демографічні обрахунки засновуються на головному показнику – 

густоті населення.  

Для визначення цього показника внесемо деякі поправки, отримані 

попередньо. Хронологічний період в якому існували лукашівські поселення, 

яких наразі відомо до 35 (Додаток А) складає максимум 300 років (3600/3500-

3300/3200 рр. до н.е.). Враховуючи різницю щільності забудови лукашівських 



134 
 
поселень, яка в середньому складає від 0,16 до 0,25 га на одне житло, що 

відрізняється меншою густотою в порівнянні з поселеннями гігантами Буго-

Дніпровського межиріччя (0,06 га) [Круц, 1933б, с. 32], можна орієнтовно 

підрахувати загальну кількість населення лукашівської ЛГП в регіоні. Так, 

виходячи із орієнтовних розмірів відомих для чотирнадцяти лукашівських 

поселень, їх середня площа складає близько 4 га, а це пропорційно 20 житлам і 

відповідно 140 особам, які в проміжку часу 50 років на 9 синхронних 

поселеннях, налічували до 1260 осіб. Середні обрахунки населення цих 

поселень проведені за принципом, що середня сім’я, яка пов’язується з 

окремим житлом, складала 7 чоловік [Круц, 1993б, с. 32]. Тобто за 300 років 

існування лукашівської ЛГП її популяція могла складати до 7560 осіб. Такі 

розрахунки є дуже відносними, адже ми, безперечно, володіємо неповною 

інформацією. Можна лише припускати реальну кількість поселень, адже 

частина з них були знищені ще в давнину, а частина залишаються невідомими 

донині. Площа, яку вони займали, якщо рахувати весь ареал, складає 5 тис. 

км.кв. Таким чином, густота заселення становить 0,25 чоловік на 1 км.кв., що в 

порівнянні з Буго-Дніпровським межиріччям, де середня густота для етапу В ІІ 

– С І складала 5 чол. / км.кв, є незрівнянно меншою. Варто також вказати й на 

те, що в середовищі населення Старої Європи цього періоду був високий 

відсоток смертності. За матеріалами вихватинського могильника, середній вік 

населення в общині того часу був 20 років, а дитяча смертність складала 63 % 

по досягненні 14 річного віку [Маркевич, 1981, с. 137]. 

Дещо більшою заселеність КП, очевидно, стає на етапі С ІІ, коли в регіон 

проникають нові хвилі населення. Але навіть рієнтовні обрахунки для 

софіївської ЛГП зробити складно, адже важко встановити середню кількість 

жителів одного поселення, на яких житла не завжди залишають виразні сліди. 

Можна лише констатувати значне збільшення відомих поселень (наразі 64), 

кількість яких постійно зростає в результаті розвідок. До того ж, це населення 

існувало в досить короткий проміжок часу, що відмітив С. Кадров [Kadrov, 

1995, р. 141], можливо, навіть в межах одного століття(2900/2850-2800/2750 рр. 
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до н.е.) [Kovalyukh, Videiko, Skripkin, 1995]. Навіть за простих обрахунків, якщо 

брати середню густоту жител на поселеннях аналогічну лукашівським – 0,2 га 

на одне житло, то за рахунок існування великого племінного центру в 

Козаровичах (площею до 10 га), середня площа поселень зростає до 2 га. Тобто 

середня кількість жител на поселенні може складати до 10 жител, що 

прирівнюється до 70 чоловік, а загальна кількість софіївського племені до 4500 

осіб. Але ці підрахунки дуже неточні, адже значна частина відомих поселень 

були сезонними стоянками, а значить експлуатувалась паралельно із 

стаціонарними. До того ж через невиразність культурного шару і його слабку 

насиченість, ми знаємо про дуже незначну частину від реально існуючих в 

давнину поселень, більшість з яких вже давно знищені або досі не відкриті. 

Разом з тим, навіть це вказує на зростання густоти населення на етапі С ІІ. Так, 

площа обжита софіївцями зростає до 8 тис. км.кв., тому, якщо гіпотеза про їх 

нетривале проживання протягом столяття вірна, то густота населення складає 

близько 0,3 чол. на 1 км.кв.  

Дані розрахунки є однією з можливих моделей і лише відображають 

наближену до реальності ситуацію, що підтверджується схожими висновками, 

отриманими на основі аналізу софіївських кремаційних могильників 

О.Г. Корвін-Піотровським [Колесников, 1993, с. 72-15]. Результати 

демографічних обрахунків згаданого дослідника не наводиться в дослідженні 

через вірогідну недостовірність використаних джерел. Про це детально 

зазначав М.Ю. Відейко, порівнюючи софіївські кремаційні могильники з 

некрополем Тібава.  Гіпотетичне об’єднання окремих скупчень кальцинованих 

кісток і інвентарю, які традиційно вважалися індивідуальними похованнями в 

окремі більші захоронення, ставить під сумнів традиційне трактування 

структури могильників [Відейко, 2000, с. 91-95]. Якщо, ця гіпотеза буде 

доведена, то реконструкція демографічних даних О.Г. Корвін-Піотровського 

втратить сенс.  

Таким чином, розглянувши основні аспекти, пов’язані із існуванням 

лукашівського і софіївського населення – об’єктів нашого дослідження, 
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вимальовується цілком логічна залежність. Київське Подніпров’я як придатний 

для проживання регіон на межі пересікання культурних і торгівельних 

контактів, що почали зароджуватися у Східній Європі, заселявся трипільцями 

поетапно. Включення до їхнього складу частини неолітичного населення 

Подніпров’я на етапі В ІІ і С І, а також Подесення на етапі С ІІ, визначило 

своєрідний культурний образ цього преісторичного явища. Ефект 

трансформації і відходу від загальноприйнятих для Трипілля рис, посилився 

природним багатством регіону, що дозволило приділяти більшої уваги 

привласнюючому і екстенсивним методам ведення господарства. Природний 

фактор і низька густота населення сприяли формуванню відмінного ніж у 

сусідніх регіонах типу організації суспільства. Початок етапу С ІІ в КП настав 

дещо пізніше ніж в Буго-Дністровському межиріччі, звідки транзитом через 

Волинь і Поділля й потрапили нові культурні елементи, що стали основою 

софіївської ЛГП. Культурні трансформації, спричинені кліматичними кризами, 

стали настільки радикальними, що дозволили віднести населення цього етапу 

до початку доби бронзи. Намагаючись пристосуватися до нових викликів 

клімату і натиску інокультурних груп, що переважали кількісно і наступали з 

декількох сторін, софіївське населення трансформувало господарство, 

соціальну організацію, традиції крем’яного, житлового і керамічного 

виробництв, тобто змінилося культурно. 

Аналіз просторової поведінки пізньотрипілського населення Київського 

Подніпров’я показав поетапність піків його заселення носіями різних традицій 

Кукутень-Трипільської спільності. Це пов’язано із кризовими явищами, які час 

від часу примушували надлишок населення зніматися для пошуку вільних 

місць. Саме це й стало причиною колонізації Київського Подніпров’я на етапах 

В ІІ, С І і С ІІ. 

Використання статистики найближчого сусідства дозволило констатувати 

кластеризацію пізньотрипільських пам’яток у Київському Подніпров’ї, яка 

макує реальну суспільну організацію у формі общин, об’єднаних спільним 

походженням і культурними зв’язками. Природні умови окремих мікрорегіонів 
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і їх бар’єри, також сприяли виокремленню цих соціальних організмів. Слабкий 

рівень просторової ієрархії між досліджуваними поселеннями, дозволяє 

стверджувати про існування типу організації, що отримав назву «розсіяні 

вождівства». На противагу КП в регіоні Буго-Дніпровського межиріччя, на 

етапі С І значно збільшилась густота населення, що мало організацію 

«централізовані вождівства». 

За аналогією з поселеннями для яких відома площа і структура 

розташування жител, було створено гіпотетичну палеодемографічну модель. За 

нею лукашівські общини нараховували в середньому близько 140 жителів, 

відповідно 1260 чоловік на синхронних поселеннях і 7560 осіб за весь час 

існування цього культурного утворення. Із всієї маси лукашівських селищ за 

розміром виділяються 2-3, які могли виконувати роль племінних центрів. 

Софіївські поселення вирізняються збільшенням нетривалих стійбищ і, 

вірогідно, появою племінного центру Козаровичі, навколо якого об’єдналися 

невеликі общини, що нараховували близько 70 чоловік. Причинами появи 

укріплення і непомірно великого розміру поселення, очевидно, стало 

виникнення військової напруги, що виникла, як в всередині софіївського 

населеня, так і чинилася із зовні.  
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РОЗДІЛ 3. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ 

КИЇВСЬКОГО ПОДНІПРОВ’Я І СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ IV ТИС. ДО Н.Е. 

3.1. Роль давніх колективів Східної Європи у формуванні 

пізньотрипільського населення Київського Подніпров’я 

Кореляції пізньотрипільського і синхронного населення з південної 

частини Східної Європи ускладнена періодом існування об’єкта дослідження в 

умовах зміни культурних ознак, при переході від енеоліту до початку доби 

бронзи. Питання класифікації досліджуваних залишок матеріальної культури 

людства і віднесення їх до певних сегментів в рамках періодизаційних схем, 

постійно ускладнює першопочаткову систему трьох віків, започатковану 

Християном Томсеном. Тому, згідно розробок вітчизняних і закордонних 

дослідників, спробуємо вписати більш  в сучасну систему преісторії 

Європейського континенту.  

Відмітимо, що проблема правомірності використання по відношенню до 

різних преісторичних культурних формацій Європи термінів «неоліт», 

«енеоліт», «халколіт», «мідний вік», «ранній бронзовий вік», остаточно не 

вирішена. При уніфікації і порівнянні матеріалів з усього континенту, що 

опрацьовані за різною методикою, найбільш складним є визначення 

особливостей індивідуального розвитку різних груп землеробів і скотарів від 

Балкан до Дніпра в проміжку 8/7 – 4/3 тис. рр. до н.е. Без цього неможливо 

визначити культурно-хронологічну приналежність і контекст існування 

досліджуваного колективу. 

Розглядаючи сутность визначення «енеоліту», С. Кадров посилаючись на 

Яна Ліхардуса, зазначив, що в формацію «мідний вік» можуть бути об’єднані 

культури, носії яких одночасно розвивали кам’яну і мідну індустрії. Цей термін 

прижився в працях, що стосуються культур Балканського і Карпатського 
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басейнів [Kadrov, 2015, р. 248]. Є. Неуступний вказав, що розповсюдження міді 

як вирішального фактору в процесі ідентифікації культури викликає складнощі, 

тому відстоює використання терміну «енеоліт». А критеріями енеоліту 

запропонував вважати рільництво на противагу підсічно-вогневому методу 

обробки землі в процесі землеробства, заміну великих поселень дрібними, 

поховання небіжчиків на родових цвинтарях за межами поселення і значне 

посилення ролі чоловіка в общині. Незважаючи на це, синхронні Трипіллю 

культури північної Європи, включаючи сусідній регіон сучасної Польщі, де в 

той час проживали носії культри лійчастого посуду (КЛП), віднесені до неоліту 

[Bartelbeim, Krauß, 2012]. 

Період саме енеоліту на території України цілком логічно пов’язують з 

КІС Кукутень-Трипілля і Середній Стіг, а пам’ятки фінального етапу С ІІ 

відносять до перехідного ранньобронзового періоду [Круц, 1997]. Такий підхід 

вже давно закріпився в історіографії, особливо зарубіжній, коли в Південно-

Східній Європі ранньобронзовий період  прийнято починати з 3500 рр. до н.е. 

за точним каліброваним датуванням [Гимбутас, 2006, с. 399; Kohl, 2006; 

Anthony, 2007, р. 125]. Для північних регіонів Європи початок нової епохи 

прийнято розцінювати з певною затримкою, що цілком корелюється зі зміною 

лукашівського населення софіївським. Цей переломний момент пов’язують зі 

змінами в металургії – початком виплавки миш’яковистої бронзи [Kohl, 2006; 

Anthony, 2007; Kristiansen, Eagle, 2015] і нашестям другої хвилі 

індоєвропейських племен в ареал культур Старої Європи, що радикально 

змінило культурний образ цих колективів, як в господарському так і 

культовому сенсі [Гимбутас, 2006]. До того ж, як ми з’ясували у Розділі 2.1, 

саме цим часом датується початок значних кліматичних змін, що призвели до 

екологічної кризи впродовж декількох десятиліть після 3200 рр. до н.е.   

З огляду на різні історіографічні підходи слідує, що пізнє Трипілля 

існувало в контексті не лише територіально різних культур Східної Європи, а й 

належних до різних формацій – неоліту, енеоліту і ранньої бронзи. Можливо, 

саме тому питання культурної строкатості об’єкта дослідження постало так 
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гостро, що проявилося у багатому історіографічному доробку. Трипільські і 

сусідні їм общини не розвивалися замкнено, а перебували у постійному пошуку 

кращих місць для життя, контактуючи з носіями інших культурних утворень. 

Пошук культурних зв’язків ПТ населення КП проводився дослідниками у 

середовищі потужних культурно-історичних ареалів: північного (неолітичні 

дніпро-донецька КІС і культура ямково-гребінцевої кераміки), західного, 

утвореного лініями розвитку землеробських культур Європи (КЛП, КВЛРК, і 

т.д.) і східного, представленого напівкочовими скотарськими племенами КІС 

Середній Стіг. 

Ю.М. Захарук, В.О. Круц, М.Ю. Відейко, Т.Г. Мовша, О.В. Цвек, A. Kośko 

та інші дослідники виокремлювали інокультурні елементи в трипільських 

матеріалах всього Середнього Подніпров’я, переважно на основі декору і 

техніки виготовлення керамічного посуду [Захарук, 1959, с. 60-64; Круц, 1977, 

с. 148-150; Мовша, 1985б, 24-29; Kośko, 1981, Tsvek, 1996; 2000; Відейко, 

2004а; Tkachuk, 2007]. Інший важливий доказ – поява нехарактерного для 

трипільських общин поховального обряду [Даниленко, 1953, с. 81-83; Круц, 

Рижов, 1997; Відейко, 2000, с. 97]. 

Феномен існування КІС Кукутень-Трипілля пов’язаний з постійними 

хвилями розселення з ареалу зародження спільності – Пруто-Дністровського 

межиріччя [Рижов, 2007]. Ці імпульси формували образ культури, впливаючи 

на еволюцію способу і стилю орнаментації кераміки. Тому, за умов очевидної 

різниці як в техніці, так і орнаментації посуду, а також інших аспектів 

життєдіяльності (специфічний набір глиняної пластики, особливі риси 

житлового будівництва) О.В. Цвек виділила спочатку східну лінії розвитку 

культури, а пізніше об’єднала їх в східнотрипільську культуру (СТК) [Цвек, 

1999]. На противагу цьому С.М. Рижов запропонував як антитезу поняття 

західнотрипільської культури (ЗТК). Групи цих безумовно споріднених 

генетично, але відмінних в особливостях культури пам’яток сформувалися в 

умовах постійних поетапних проникнень з Нижнього Подунав’я [Рижов, 2007; 

Цвек, 1999, с. 28-37]. Також різниця в рисах матеріальної культури двох ліній 
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розвитку, безперечно, зумовлена процесами вливання різних інокультурних 

общин до складу трипільських племен. 

Міжкультурна взаємодія пізньотрипільського населення КП етапів С І і 

С ІІ, в якому спочатку панували традиції СТК, зі значними елементів ЗТК, 

особливо в мікрорегіоні Трубежу, відбувалися максимально віддалено на 

північний-схід від корінних земель формування трипільських традицій [Рижов, 

Шумова, 2005]. Тут простежується взаємодія прийшлих общин з аборигенним 

неолітичним населенням. 

На поселенні Вишеньки 2 Д.Я. Телегін виявив контакти трипільського і 

неолітичного населення києво-черкаської культури [Телегин та інші, Ф.е. № 

1979/18, с. 24-29]. Серед декількох різночасових шарів пам’ятки було виявлено 

більш ранній неолітичний, що включав незначний «імпортний» трипільський 

посуд етапу В ІІ і пізніший, репрезентований синкретичним пізньонеолітичним 

і пізньотрипільським посудом [Тітова, 1998, с. 67-69]. Це вказує на контакти, 

що практикувалися починаючи з 4 тис. до н.е., особливо лукашівським 

населенням (3500-3200 рр. до н.е.). Дані матеріали ставлять питання про 

можливість включення неолітичного населення в склад трипільських общин. 

Підтвердження цього В.О. Круц і С.І. Круц бачать в появі чапаївського 

могильника етапу С І з обрядом випростаного ґрунтового тілопокладення, 

притаманного неолітичній дніпро-донецькій КІС [С.И. Круц, 1990, c. 162-163]. 

Цю гіпотезу підтримала й O.М. Тітова [Тітова, 1998], заперечуючи думку 

Т.Г. Мовші, яка обряд чапаївського могильника пояснила впливом культури 

лійчастого посуду (КЛП) на Трипілля Подніпров’я [Мовша, 1985, с. 26]. 

Інші цікаві результати були отримані Д.Я. Телегіним при дослідженні 

неолітичного поселення Романків 1. Серед матеріалів з керамікою 

лукашівського типу, які ніби то також йшли в контексті пізньонеолітичного 

шару, було виявлено посудину з типовою орнаментаціє в баденському стилі – 

ручка з рогами барана чи козла [Телегин та інш, Ф.е. № 1984/36, с. 21, рис. 25: 

3]. Дослідження останніх років, проведені С.М. Переверзєвим довели, що на 

поселеннях Романків 1 і 3 [Переверзєв, Сорокун, 2011а, 2011б] неолітичний 
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шар перекритий пізньотрипільським, що вказує на розрив у часі між ранніми і 

середніми неолітичними і пізнім трипільським горизонтами. Це доводить, що в 

середині-кінці етапу С І трипільські общини остаточно поглинули або 

витіснили неолітичне населення з КП у Середнє і Верхнє Подесення і Верхнє 

Подніпров’я. Свідчення подальших контактів і культурного синтезу населення 

києво-черкаської і трипільської культур пізніх етапів відбувалася лише там. 

Враховуючи подібність кераміки з Романкова 1 і 3 до софіївської [Кириленко, 

Переверзєв, 2015] можна відносити поселення до найпізнішої фази 

лукашівської ЛГП, а отже і ставити питання про проникнення баденських 

впливів у Київське Подніпров’я вже в 3300-3200 рр. до н.е.  

Підтвердження синкретизму ПТ і неолітичних гончарних традицій, є 

досліджена В.І. Непріною колекція з поселення Мнєво ур. Ліс (Пустинка 5). 

Там пізньотрипільська кераміка була виявлена в закритих комплексах разом з 

неолітичною. Отже, її виготовили майстри, переважно жіночої статі, а отже 

могли потрапити на неолітичне поселення в результаті обмінів шлюбними 

партнерами між «трипільцями» і «києво-черкасцями» [Неприна, 1976, с. 108-

109]. 

Свідчення взаємовпливів на прикладі орнаментики кераміки підкреслив і 

М.Ю. Відейко. Вказуючи на такі елементи як «перлина», «лапки» і гребінцевий 

штамп, що зустрічаються на трипільському кухонному посуді, вчений також 

припустив вливання неолітичного населення в склад трипільського [Видейко, 

2001, с. 218]. Кераміка прикрашена таким чином була виявлена на трипільських 

поселеннях початку етапу С І: Коломийщина 1, Чапаївка, Козаровичі і 

Євминка 1, до того ж, останні три поселення в часи свого функціонування були 

найбільш віддаленими на північний-схід форпостами трипільського світу. 

Поселення із керамічними комплексами синкретичного характеру, яких 

нараховують до 20 штук (типу Пустинка 5), вказують на довготривалість 

проживання носіїв двох культур на суміжних землях і можливе утворення 

особливого типу неолітичних поселень в прикордонній зоні [Телегін, 1968, с. 

111-119]. 
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На думку більшості вчених, в ході зміни культурного образу трипільського 

населення Київського Подніпров’я, особливо на пізніх етапах, найбільш 

культурно визначальний вплив справили сусідні колективи західної частини 

України і суміжних територій Польщі, а саме носії культур Малиця (частина 

КІС Лендель-Полгар) і волино-люблінської культури розписної кераміки 

(ВЛКРК). 

Як вважає ряд дослідників, культурні елементи ВЛКРК почали проникати 

в КП з початку етапу С І [Видейко, 2001, с. 216-218]. Висновок ґрунтується на 

особливостях столового посуду підгрупи № 1, яку вперше виділив В.О. Круц, 

пояснюючи її своєрідність закономірною видозміною [Круц, 1977]. Т.Г. Мовша 

розглядаючи технологічні і орнаментальні прийоми виготовлення цієї 

«лощеної» кераміки з поселень етапу С І в КП, а також характерні малицьким 

традиціям чотирьохпелюсткові чаші, що були виявлені на поселеннях Чапаївка, 

Коломийщина 1, Халеп’я і Гребені, довела їх інокультурне походження 

[Мовша, 1999, с. 9-10]. Взаємовідносин, на думку дослідниці, почалися ще за 

часів існування пам’яток типу Коломийщина 1, на яких виявлені характерні 

КВЛРК зерновики з наліпними петельчастими вушками. 

М.Ю. Відейко розвинув гіпотезу Т.Г. Мовші, про те, що чапаївське 

населення зазнало значних впливів КВЛРК [Відейко, 2011а, с. 110]. 

Підтвердження цього також криються у великій кількість чорнолискованої 

кераміки (до 50-70 % від загальної кількості), що за формою і орнаментацією 

характерна Трипіллю, а за способом виготовлення – ВЛКРК. На нашу думку це 

свідчить про синкретизм традицій, що маркує проникнення груп населення 

КВЛРК у КП і включення їх до місцевих колективів. На ранніх поселеннях 

лукашівської групи пам’яток схожа кераміка налічує до 50 %, поступово 

зменшуючись в кількості, на користь простішої у виготовленні кухонної, аж до 

повного зникнення різниці між ними в софіївських керамічних комплексах. 

Т.М. Ткачук аналізуючи кераміку КВЛРК, Трипілля і малицької культури, 

також дійшов до висновку, що виділення чапаївського типу і лукашівської ЛГП 

є логічним саме завдяки впливам культур із заходу [Ткачук, 2007, с. 335]. 
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Волино-люблінські і маліцькі елементи в столовому посуді підгрупи № 1 – це 

трикутні виступи над вінцями мисок, горщики з пальцевими вдавленнями у 

вигляді ромбів або шийкою вигнутою на зовні в формі пружка. Ця гіпотеза 

базується на порівняннях одиничних елементів орнаменту і форм посудин, що 

вимагає додаткових доводів. Важливо відмітити, що малицька культура 

припиняє своє існування в ареалі Волині із просуванням туди носіїв культури 

лійчастого посуду зі Східної Польщі, і Трипілля з верхнього Подністров’я і 

Поділля. Тому, будучи синхронною з населенням чапаївських пам’яток, які 

Т.М. Ткачук необґрунтовано об’єднує з лукашівською ЛГП, як найбільш ранніх 

прояви у КП [Ткачук, 2007], вплив нових переселенців на населення КП 

спочатку міг бути епізодичним. Але після зникнення свідчень існування 

культури Малиця на Волині близько 3600/3500 рр. до н.е., очевидним є те, що 

частина її носіїв перемістилися на слабо обжиті землі КП, влившись до складу 

лукашівських общин, а частина злилася з трипільським і лійчастим населенням 

Волині. 

Зникнення чапаївського населення, що виділилися із масиву Коломийщини 

2 [Рижов, 2007, с. 467-468], співпало в часі з формуванням ранньолукашівських 

поселень. На лівобережжі Переяславщини ранні лукашівські поселення 

(Лукаші, Циблі-Узвіз, Крутуха-Жолуб )характеризуються симбіозом традицій 

Коломийщини 1 і населення Канівської групи пам’яток [Бузян, 2003; 

Овчинников, 2014]. На правому березі Дніпра, М.Ю. Відейко виділяє з ареалу 

лукашівських поселень окрему підгірцівську групу, яка на думку вченого несе в 

собі риси як пізньотрипільські так і носіїв ВЛКРК, які могли з’єднатися з ними 

в єдине культурне утворення [Відейко, 2011, с. 110]. Тому важко погодитись з 

тим, що пізньотрипільське населення умовно об’єднане в лукашівську ЛГП, не 

потребує культурно-хронологічного членування. Це зумовлено різним 

культурним складом населення в різних частинах КП. Більш пізні правобережні 

пам’ятки (Романків 3, Кощіївка 8), також зазнали інокультурного впливу 

перших хвиль переселенців з ареалу пам’яток городсько-волинської групи, що 

принесли відчутні бринзено-жванецькі риси класичного пізнього Трипілля з 
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Пруто-Дністровського межиріччя, й сформували їх особливий перехідний до 

етапу С ІІ образ [Кириленко, 2014а]. 

Очевидно, переселення носіїв КВЛРК було спричинене витісненням їх 

носіями новоприбулої КЛП з багатого на сировину регіону Західної Волині 

[Kośko, 1981, s. 19]. Причинною цього є постійний рух груп населення у 

пошуках кращих місць для життя, що стало особливо актуально в умовах 

кліматичні змін середини-кінця 4 тис. до н.е. Тому, підштовхуючи один одного, 

відбувається спочатку естафетний зв’язок, пізніше й переміщення 

баденізованого населення КЛП спочатку в ареал трипільських общин 

Верхнього Подністров’я і Погориння, а пізніше й у КП. На думку вчених, 

відносини на прикордонних землях носили «сусідський» характер, що призвело 

до синтезу культурних традицій. Зокрема, на думку М.М. Пелещишиним, це 

призвело до утворення окремих типів пізньотрипільських пам’яток – Лози і 

Хорів [Пелещишин, 1998, с. 183]. 

Про вплив КЛП на Трипілля КП зазначили такі польські дослідники, як 

А. Косько і С. Ястжебський [Kośko, 1981; Jastrzębski, 1985]. Свідчення тісних 

культурних контактів проявляються в імітаціях декору і наслідуванні техніки 

виготовленню посуду на спільних поселеннях двох культурних спільностей 

території Волині, Подністров’я і прилеглих районів Польщі на етапах С І і С ІІ 

[Захарук, 1959; Круц, Рижов, 1997; Мовша, 1985, с. 24-29]. В світлі останніх 

досліджень, на пізньотрипільському поселенні Кургани ур. Дубова остаточно 

доведено злиття східних груп населення КЛП баденізованого етапу з місцевими 

пізньотрипільськими общинами, синхронним лукашівським (близько 3300 рр. 

до н.е.). Синкретичність проявилася, як і на поселенні Кощіївка 8 (див. Розділ 

2.2) у зливанні традицій виготовлення посуду. Серед переважаючих 

трипільських матеріалів було виявлено значну кількість посуду виготовленого 

за типовою технологією КЛП. Також в закритих комплексах було знайдено 

посуд з типовим баденізованим орнаментом КЛП. Тому, думка Ю.М. Захарука і 

Т.Г. Мовші про існування «незайманої межі» між ареалами двох культур, що 
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проходила по правому березі р. Стир, верхів’ях р. Золота Липа і правому березі 

Дністра, наразі спростована.  

Мирне сусідське проживання підтверджується й такою категорією 

матеріалів, як прямі «імпорти» [Захарук, 1959], що проявилося у наявності 

трипільського посуду на поселеннях КЛП, розписаного у типово 

пізньотрипільському стилі – коричневою фарбою у вигляді, переважно, 

чотирьох паралельних стрічок і зигзагів [Захарук, 1959, с. 60]. Також, обмін 

технологіями і готовими виробами простежений на крем’яних матеріалах 

[Balcer, 1981] і конструкціях глинобитних наземних жител з поселень КЛП, що 

мають схожі з трипільськими «площадками» риси [Захарук, 1959, с. 64]. Крім 

цього, простежена імітація трипільських форм посуду – глибокі миски з 

відігнутим краєм і напівсферичні миски, а також вживання сировини (кремінь, 

пісковик) з ареалів трипільського населення [Щібьор, 1995, с. 34]. 

Взаємовпливи не обмежувалися прикордонними поселеннями Західної 

Волині типів Хорів і Лози. На поселеннях Жванець-Щовб і Бринзени-Циганка, 

розташованих на середній течії Дністра і Прута, виявлено крем’яні знаряддя з 

сировини принесеної із території обжитої носіями КЛП, а також імпортну 

кераміку і місцевий посуд, що імітує риси КЛП. Так, трипільськими гончарами 

був перейнятий прийом виготовлення колінчатих ручок на глеках, наліпи у 

вигляді літер «М» і «Л» [Мовша, 1985, с. 24-25]. Імітація кераміки КЛП також 

проявилася у нанесенні штампу по краю вінець, з дотриманням характерних 

форм, виготовленні посуду з циліндричною шийкою.  

Вірогідно, що конфлікти між племенами КЛП і Трипілля не були 

закономірним явищем, адже культурні відмінності між населенням цих двох 

КІС незначні, що лише сприяло активній культурній дифузії черз прямі 

переселення або обмін шлюбними партнерами [Кириленко, 2014б]. 

Всеохоплюючі зміни пов’язані з наростаючими процесами кінця 4 тис. 

до н.е. Вони яскраво відобразилися й в культурі КП, адже разом із кліматичною 

кризою сюди рушила чергова група спорідненого пізньотрипільського 

населення з Пруто-Дністровського межиріччя. Навіть якщо це населення й не 
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потрапило в КП, про що з упевненістю ми не можемо стверджувати, це був 

потужний культурний імпульс, що запустив по всій території зайнятій 

племенами КІС Кукутень-Трипілля кардинальні соціо-культурні зрушення. 

Саме з часу 3300-3200 рр. до н.е. починається класичний період пізнього 

Трипілля. Це означає, як особливо видно з Розділів 2.2 і 2.3, що відбулося 

розповсюдження загальнопізньотрипільского керамічного стилю, зменшення 

общин і закагльної кількості населення, що відобразилося на розмірі поселень, 

а також підвищенні їх мобільності. Відповідно, останнє перегукується з 

частковою трансформацією господарства, в сторону посилення відгінного 

скотарства, що орієнтувалося на ДРХ. Інше пояснення лежить у військово-

політичній площині. Всі прямі і опосередковані факти свідчать про посилення 

конкуренції між пізньотрипільськими племенами і окремо взятими родами за 

територію і ресурси. В.О. Дергачов та багато інших дослідників підкреслювали 

загострення конфліктної ситуації, в тому числі на території Київщини на етапі 

СІІ. Це проявилося у зростанні кількості шліфованих бойових сокир і мідних 

кинджалів, а також появі укріплених поселень [Клочко, 2006, с. 39-41], що 

пов’язано зі зростанням потоку переселенців, хвилі яких стають частішими 

[Дергачев, 2007, с. 41-42].  

Таким чином, фаза існування населення софіївської ЛГП з яким пов’язані 

кремації, була найбільш бурхливою на події. В цей час тут відбувались 

контакти з населенням культури Пивиха, що маркуються появою особливого 

стилю у виготовленні і прикрашанні посуду (перлини під краєм вінець і т. ін.), 

особливо поширеного на лівобережних поселеннях Біле Озеро 1, Городок 2 та 

інших [Круц, 1977, с. 150-153; Роздобудько, Юрченко, 2005а; Лазоренко, 2000]. 

Також, варто відмітити паралелі між обрядом кремації софіївських могильників 

і культур Центральної та Східної Європи (пізні фаза культури Бодрогкерештур, 

Баден, Ньїршег), які одним з перших провів В.О. Круц, помилково, на нашу 

думку, відкинувши можливість його проникнення в КП з території 

Карпатського басейну [Круц, 1977, с. 138]. 
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З появою нових даних про залежність фінального Трипілля від 

загальноєвропейського процесу баденізації в своїх працях активно зазначає 

М.Ю. Відейко [Відейко, 2000; Videiko, 2008], Р. Краусс [Krauß, 2014] і 

М. Фурхольт [Furholt, 2008]. Аналогічні впливи культурного кола Баден-

Костолац-Чернавода ІІІ, що стали відчутними з 3500 рр. до н.е. і синхронні з 

софіївською ЛГП, М.Ю. Відейко вказав для культурних груп Городіште-

Ірбічені в Попрутті, Гординештської і Касперівської груп Подністровя і 

Городсько-Волинської на Волині [Videiko, 2008]. Особливо це стосується 

питання появи кремацій в середовищі софіївського населення, що відображено 

в дослідженні С. Косько і М.Ю. Відейко [Kosko, Videiko, 1995]. Намагаючись 

віднайти можливі витоки цього явища, вчені відзначили найближчі аналогії в 

середовищі Тисаполгар (могильник Тібава), культури що є більш ранньою 

генетичною основою Бадену. Провівши паралелі зі специфікою формування 

поховання і принципом розміщення інвентарю в Тібаві і софіївських 

могильниках, М.Ю. Відейко зазначив повну схожість їх структури. Проблема 

доведення аналогічності полягає в характері ґрунту, адже на відміну від 

піщаних дюн борової тераси Київщини, там чітко простежувалися контури 

поховальних ям, кожна з яких об’єднувала декілька купок попелу в урнах і без, 

а також інвентар. Тому, вчений припустив, що для софіївських могильників 

трактування кожного скупчення як окремого поховання з великою вірогідністю 

є помилковим [Відейко, 2000].  

Незважаючи на значну відстань між ареалами культур М.Ю. Відейко, 

С. Кадров і А. Коско вказали на аналогії в орнаментації посуду культур ККА, 

Баден ІV, Костолац Коцофені II/III і софіївської ЛГП (ручки з наліпами у формі 

«ріжок», штамповий орнамент) [Kadrow, Kośko, Videiko, 1995]. За 

радіокарбонним датуванням класична фаза розвитку Бадену в Європі повністю 

співпадає з етапом С ІІ – 3350-2880 рр. до н.е., співіснуючи там з культурами 

ККА і шнурової кераміки, що тільки зародилися [Krauß, 2014, р. 265]. Також 

R. Krauß наголосив на тому, що культури Північного Причорномор’я 

Усатівська і Костолац – генетичні спадкоємці Бадену. 
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Що стосується впливу культури кулястих амфор (ККА), то, на думку 

М. Шміт, це населення почало просуватися на територію Волині і Поділля з 

території Польщі в самому кінці існування пізніх фаз Трипілля і КЛП, 

орієнтовно починаючи з 2900 р. до н. е. [Шмит, 2002, с. 257]. Запозичення, що 

можуть свідчити про контакти носіїв традицій ККА з трипільцями – додавання 

гончарами ККА товченої черепашки в керамічне тісто, а також виготовлення 

покришок. Також на поверхні кераміки з Куявії (територія сучасної Польщі) 

зберігся розпис червоною фарбою, що очевидно маркує культурний вплив 

пізніх трипільців. За абсолютним датуванням матеріали з пам’ятки синхронні 

фіналу етапа С ІІ і датується 3030/2900 – 2900/2400 рр. до н. е. [Шмит, 2002, 

с. 250]. Тому, каліброване датування дозволило М. Шміт констатувати появу в 

течії Верхнього Дністра досить рано (2850-2800 рр. до н. е.) й представників 

культури шнурової кераміки (КШК). Вчена припустила, з урахуванням 

недостатньої вивченості регіону, можливість співіснування на фінальному етапі 

С ІІ населення ККА, Трипілля і прийшлих племен КШК [Шмит, 2003, с. 257]. 

Але, якщо така ситуація і мала місце, то, швидше за все тоді, коли трипільські 

традиції згасли остаточно, а їх носії розчинилися в прийшлих чужорідних 

групах населення, не справивши помітного впливу на формування культур доби 

бронзи.  

Зворотній вплив ККА на Трипілля етапу С ІІ, також фіксується в 

орнаментальних композиціях. На це вказують наявні на поселеннях Волині 

(Малі Дорогостаї, Троянів, Городськ і Товтри) трипільського посуду, що 

прикрашений характерним для ККА орнаментом – горизонтальними рядами 

прямокутних насічок [Мовша, 1985, с. 28-29].  

Тому, з огляду на тривалий час існування софіївських пам’яток (3200-2900 

рр. до н.е.), логічним є виділення декількох етапів розвитку, на кожному з яких 

домінували окремі культурні впливи. Утворення ранніх пам’яток пов’язано з 

синтезом залишок пізньолукашівських і прийшлих бринзено-жванецьких 

традицій, що потрапили в КП транзитом через населення городсько-волинської 
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ЛГП. Пізніше софіївські старожитності активно трансформувалися за участі 

носіїв культур Баден IV, Костолац Коцофені II/III, Пивихи і, можливо, ККА. 

Що стосується взаємодії ПТ населення КП із степовими общинами КІС 

Середній Стіг, то значну увагу цьому питанню у свої працях приділила 

Т.Г. Мовша. Дослідниця шукала взаємовпливи степовиків і ранніх землеробів у 

змінах матеріальної культури, головним чином кераміки, синхронізуючи пізній 

етап Трипілля С ІІ з часом існування пам’яток квітнянського типу 

[Мовша, 2000, с. 30]. 

На основі орнаменту і округлотілих форм посуду, що з’являється на 

пам’ятках вихватинської групи, частково синхронної лукашівській, Т.Г. Мовша 

провела паралелі з майкопською культурою, поширеною на Кавказі, 

підкреслюючи можливість тісних етнокультурних контактів [Мовша, 1972, с. 5, 

7]. Наявність на пам’ятках КП етапів С І і С ІІ [Мовша, 1971, с. 31-54] кулястих 

амфор з високою циліндричною шийкою, чаш з потовщеним косо зрізаним 

краєм вінець і курильниць на ніжках, дозволило поставити питання впливу 

Куро-аракської культури на пізнє Трипілля [Мовша, 1972, с. 7]. Пояснення змін 

образу усатівських пам’яток, вчена шукала у впливах нижньомихайлівської і 

дереївської культур, що спершу контактували з вихватинською групою 

[Мовша, 1972, с. 14]. Доводом на користь вливання частини 

середньостогівських племен до складу вихватинського населення, слугують 

п’ять поховань на могильнику у Вихватинцях, виконаних за суто 

середньостогівською традицією, що передбачала посипання покійника вохрою і 

спорудження кромлехів і курганів [Мовша, 1971, с. 50]. Підтримуючи думку 

Є.Ф. Лагодовської і О.Г. Шапошнікової, Т.Г. Мовша синхронізувала 

нижньомихайлівську культуру з пам’ятками етапу С І і С ІІ на основі 

пізньотрипільської імпортної кераміки, виявленої в середньому шарі 

Михайлівки [Мовша. 1971, с. 52]. 

Очевидно, завдяки тісним зв’язкам носіїв зазначених культур, 

відбувалася дифузія керамічних традицій: орнаментальних прийомів і форм 

посуду, з трипільського в нижньомихайлівський ареал і навпаки. За концепцією 
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Т. Г. Мовші, пізньотрипільське населення зазнало кардинальних змін в 

матеріальній і духовній культуру, саме через вплив «Степу», з чим наразі не 

можна погодитись. Зникнення Трипілля вчена також пов’язувала із 

поглинанням і асиміляцією його носіїв пастушими общинами давньоямної 

культури [Мовша, 1971, с. 53]. Але дані гіпотези, через недостатність 

підтверджень, не знайшли підтримки у дослідників.  

Трипільські «імпорти» в похованнях нижньомихайлівської і дереївської 

культур дозволили Ю. Я. Рассамакіну частково синхронізувати пізню фазу 

Трипілля С І з цими культурними утвореннями. Етап С ІІ вчений пов’язав із 

залежністю степових суспільств від пізньотрипільських, при цьому 

відзначивши поступове зменшення і обмеження імпортів в землеробському 

середовищі, в порівнянні з етапом В І і В ІІ, [Рассамакін, 2004, с. 6]. Степова 

спільність, що мала в основі вихідні землеробські традиції, об’єдналась в групу 

пам’яток животилівсько-вовчанського типу, носії якої активно взаємодіяли з 

північнокавказьким населенням з однієї сторони і гординештським з іншої 

[Рассамакін, 2004, с. 9]. Крім цього Ю.М. Рассамакін завдяки радіовуглецевому 

корельованому датуванню синхронізував етапи С І і С ІІ з майкопсько-

новосвободненською спільністю і пам’ятками Месопотамії, типу Урук, а також 

Арслантепе у Східній Анатолії [Рассамакін, 2004, с. 10]. Незважаючи на 

синхронність, дослідник на противагу Т.Г. Мовші вказав на відсутність стійких 

доказів взаємовпливів між пізньотрипільським і кавказьким населенням.  

Безсумнівно, сусідство зі «Степом» призвело до зміни етнічного складу 

племен КІС Кукутень-Трипілля. Антропологічна однорідність 

середземноморського типу часів розвиненого Трипілля, встановлена за серіями 

черепів з Вертеби, на етапі С І була розбавлена протоєвропеоїдним населенням. 

Вихватинські черепи унікальні, адже, скоріш за все, вказують на різноетнічні 

шлюбні стосунки, що ілюструється наявністю чоловічих середземноморських і 

жіночих протоєвропеоїдних рис «пом’якшеного виду» на одному поселенні 

[Мовша, 1994, с. 47].  
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Обґрунтовуючи мирний характер взаємодії, Т. Г. Мовша намагалася 

реконструювати систему обмінів між різними групами населення. Карпатська 

мідь і добруджський кремінь, передавалися від кола балканських енеолітичних 

культур до трипільських і далі в коло племен КІС Середній Стіг, аж до Кавказу 

і навпаки [Мовша, 2000, с. 41-42]. 

Вплив степового населення на трипільські пам’ятки КП також 

пов’язаний з появою стулок черепашок в складі кераміки на пам’ятках 

Коломийщина 1 [Мовша, 1994, с. 46-47]. Цим Т.Г. Мовша пояснювала і 

особливості елементів орнаменту посуду чапаївського типу – появі відтиску 

шнура на 57 посудинах, гребінчастого штампу, видозмінених фестонів і 

шевронів. За умов того, що кераміка з цих пам’яток була виготовлена без 

домішок черепашки в масі, В.О. Круц пояснював цю своєрідність впливами на 

них неоліту Подесення [Круц, 1977]. Аналогії шнуровій орнаментації 

чапаївських горщиків вчений знайшов на поселенні Молюхов Бугор, що й 

дозволило їх синхронізувати, а територіальною близькість ареалів було 

пояснено витіснення чапаївського населення на північ [Круц, 1977, с. 149-153].  

Отже, трипільське населення Київського Подніпров’я із самого початку 

зароджувалось як субстрат «західної» і «східної» трипільських культурних 

традицій. Тому, лукашівське населення частково сформоване із населення 

канівської локальної групи і типу Коломийщина 1, а також нащадків типу 

Чапаївка, за незначних впливів із території Буго-Дністровського межиріччя. 

Також, воно формувалося за умов вливання частини неолітичного населення 

києво-черкаської культури. Чітким є симбіоз культурних традицій, а свідчень 

протидії в археологічному матеріалі не зафіксовано. Це проявляється в 

синкретизмі керамічних комплексів із переважно заплавних поселень, поява 

яких також маркує переймання неолітичного способу освоєння регіону. Відомі 

не лише трипільські поселення з елементами києво-черкаської культури, а й 

неолітичні поселення (Пустинка 5), які містять вагому частину трипільської 

кераміки, що доводить паритетність контактів, які існували у формі обмінів 

шлюбними партнерами. Це підтверджується запозиченням обряду 
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тілопокладення, зафіксованого на Чапаївському могильнику фіналу етапу В ІІ – 

початку С І. Ще більш важливий напрям взаємодії і поповнення складу 

трипільського населення КП – західний. На етапі С І в середовищі 

лукашівського населення фіксуємо потужні елементи волино-люблінської 

культури розписної кераміки і культури Малиця. Це проявилося у наявності до 

50% лискованого посуду, характерного для західної керамічної традиції. 

Взаємовплив і поєднання з носіями КЛП етапу С І характерні для трипільців 

території Волині. Але в результаті активної трансформації КЛП під впливом 

культурного кола Баден, ці елементи почали проникати в КП вже в 3300-3200 

рр до н.е., що зафіксовано у пізньолукашівському матеріалі заплавних поселень 

біля Романкова.  

Ще більш помітні проникнення культурних елементів карпатського 

басейну на софіївських матеріалах, сформованих частково із місцевого 

субстрату з активним вливанням трансформованих елементів бринзено-

жванецького типу Буго-Дністровського межиріччя. Елементи керамічного 

комплексу, характерні шліфовані сокири із карпатської сировини, поява 

кремацій – свідчення активного проникнення носіїв культурного кола Баден-

Костолац-Чернавода ІІІ в середовище софіївського населення. Крім населення, 

генетично пов’язаного із Трипіллям, софіївський феномен, очевидно, включив 

елементи культури Пивиха. Щодо культур кулястих амфор і шнурової 

кераміки, то прямого підтвердження взаємодії їх носіїв із софіївцями немає.  
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3.2. Господарська адаптація в умовах кліматичних змін 

Напруженість в середовищі енеолітичного населення, яке з певною 

періодичністю зазнавало господарських криз зумовлених погіршенням клімату, 

підтверджується у зростанням кількості фортифікованих поселень і 

похованнями зі слідами насильницької смерті [Дергачев, 2007, с. 41-42; 

Відейко, 2000]. Таким чином, вчені все частіше вказують, що соціальні, 

економічні та інші трансформації в середовищі давніх суспільств, в першу 

чергу залежали від клімату [Gronenbom, 2007; 2010]. Так, останнім часом 

з’явилися кореляції періодів посилення ворожнечі в середовищі енеолітичних 

культур, відносно фаз похолодання [Дяченко, 2010а].  

В умовах радикальних змін клімату в останній третині VI тис. до н.е., 

боротьба за мисливські угіддя і поля загострилась особливо сильно. Тому, цей 

період недарма характеризується як кризовий. Війни в таких умовах – природне 

явище не лише з інокультурним або іноетнічним населенням, а й між різними 

общинами одного племені. Очевидно, що в процесі грабіжницьких сутичок 

могли занепадати цілі поселення, тому це один з вірогідних  сценаріїв розвитку 

подій в Київському Подніпров’ї кінця VI – початку ІІІ тис. до н.е.  

З переходом до осілого способу життя, в суспільній свідомості тогочасних 

колективів з’являються поняття власності на землю. Це побічно вказує на появу 

конфліктів, в яких групи навіть спорідненого населення змагалися за право 

володіти ресурсами. Підтвердження власності на землею криється у заснуванні 

родових могильників, що розташовані поблизу поселень.  

Як слідує з Розділів 2.4 і 2.5, лукашівські общини займали малообжиті 

периферійні простори цивілізаційного світу Старої Європи. Це означає, що на 

противагу Балканському і південно-східному осередкам ранніх урбанізованих 

суспільств, це населення могло практикувати екстенсивний спосіб 

господарювання, націлений на освоєння ресурсів незайманої природи. Це 

зумовило й відмінності у соціальному розвитку цих груп, які в порівнянні з 

синхронним населенням Буго-Дніпровського межиріччя, мали в десятки разів 
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меншу густоту заселення ареалу проживання. Не затиснені жорсткими 

географічними бар’єрами, окремі общини могли більш лояльно ставитись до 

сусідства зі спорідненими чи інокультурними групами. Для часу існування 

лукашівської ЛГП, це підтверджується відсутністю серйозних військових 

суперечок, і навпаки свідченнями культурного синкретизму з неолітичними 

групами населення Подесення [Kyrylenko, Коvtun, 2015, p. 76]. Але, як 

зазначають антропологи два можливих полюси взаємовідносин в середовищі 

преісторичних суспільств, що населяли один регіон: війна і мирне співжиття, 

головним чином залежали від фактору екологічної перемінної [Вишняцкий, 

2005, с. 270], або багатства ресурсів.  

Стаціонарні поселення і облаштування сезонних мисливських стійбищ 

навколо них – логічна система ведення господарства для неолітичних і 

енеолітичних суспільств [Martens, 1990, р. 65]. Якщо для лукашівського етапу 

такий принцип був менш притаманним, то його популярність різко зростає на 

етапі С ІІ. Поки що достовірно відомо про деклька нетривалих лукашівських  

стійбище в заплавах, прикладами яких є Романків 1 і 3. Як і лукашівське 

населення КП, общини Східної і Центральної Європи, що існували в період 

Атлантикум, віддавали перевагу лесовим ділянкам плато для облаштування на 

них полів під вирощуваня злакових культур, які складали основу їх раціону 

[История человечества, с. 577]. 

Переважна більшість остеологічних матеріалів, за якими проведено аналіз 

стада свійських тварин, походять із стаціонарних поселень Київського 

Подніпров’я. Спеціалізовані дослідженнями проводились В.І. Бібіковою і 

В.О. Круцом [Круц, 1977, с. 143; Круц, 1998], які проілюстрували переважання 

великої рогатої худоби (бик свійський) та свині на пам’ятках кінця етапу С І, а 

також значну масу мисливської здобичі: дикий кабан, косуля, лось [Круц, 1977, 

с. 143-144; Круц, 1998]. На більш ранній пам’ятці Чапаївка, як і на сусідніх 

синхронних чи дещо пізніших пам’ятках Коломийщини 1, виявлено значну 

масу кісток коня, а також зростання ролі вівці [Журавльов, 2008, с. 15; Круц, 

1977, с. 144-145]. Разом із поширенням шнурової орнаментації на посуді, 
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характерної для степових культур, це підтверджує факт прямого культурного 

впливу степового населення [Anthony, 2007, р. 277-278; Круц, 1977]. 

Визначення О.П. Журавльова проведені на матеріалах поселень канівської 

групи, що є синхронними найбільш раннім лукашівським пам’яткам, показали 

переважання дрібної рогатої худоби на поселеннях Зелена Діброва і свині в 

Пекарях 2 [Журавльов, 2008, с. 29]. Дещо раніше В.О. Круц довів переважання 

ролі мисливства в житті населення КП в періоди його початкового заселення, в 

кінці етапу В ІІ – на початку С І (Чапаївка), а також в самому кінці існування – 

на етапі С ІІ (Софіївка). Для прикладу в Пруто-Дністровському межиріччі в 

господарстві трипільських общин етапів С І і С ІІ, мисливство не набувало 

такої ваги як в Подніпров’ї чи на Волині, що може пояснюватись значним 

екологічним впливом давніх людей на природу регіонів заселених впродовж 

декількох тисячоліть. Очевидно, що мисливство набувало більшого значення й 

в кризові моменти, що може бути пов’язано з падежом худоби. Також її 

кількість значно обмежувалась можливостями утримування в зимовий період. 

Дехто з дослідників припускає, що корм для худоби заготовляли у формі, 

переважно гілля молодих дерев [Круц, 1977, с. 142; Круц, 1998]. Інші вчені, 

наводячи аналогії з етнографічних прикладів, вказують на самодостатність 

стада в якому є ВРХ, коні і ДРХ, яке взимку може цілком самостійно 

харчуватися рослинністю заплави, що вкривалась неглибоким шаром снігу 

[Маркевич, 1981, с. 144]. 

Визначення особливостей ВРХ, що переважала серед свійських тварин на 

лукашівських поселеннях (Підгірці 2, Євминка 1), проведені О.П. Журавльовим 

для поселень фази С І – С ІІ, показали відмінність між породами биків з різних 

регіонів трипільського світу. Через відсутність біометричних даних для породи 

КП, можна припускати, за аналогією із Побужськими і Подністровськими 

матеріалами, що розмір тварин був для самок: 126-138 см, самців (волів) 135-

148 см в холці [Журавльов, 2008, с. 11]. Інші особливості вирощування цього 

виду вказують на переважання самок і дорослих самців, що підтверджує 
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молочне направлення і використання волів як тяглової сили, в тому числі для 

запрягання в плуг [Журавльов, 2008, с. 12]. 

Інший важливий вид домашньої тварини, що забезпечувала 

продовольством лукашівське населення була свиня. Відмінність їх кісток від 

диких родичів, дозволила стверджувати про контроль трипільцями цих 

популяції. Їх не відпускали на постійний безконтрольний випас в ліси, адже 

тоді вони б схрещувалися із дикою породою [Журавльов, 2008, с. 17]. А от, 

зростання кількості коней на лукашівських поселеннях [Круц, 1977, табл. 6, с. 

143] навряд чи може трактуватися як прояв їх розведення задля отримання 

м’яса. Очевидно, що їх поява пов’язана із середньостогівськими кочовими 

племенами. Крім самих тварин трипільці, очевидно, перейняли у сусідів і 

навички поводження з кіньми, що не виключає використання їх для верхової 

їзди, що можна практикувати й без застосування збруї [Журавльов, 2008, с. 19]. 

Обмінні процеси між окремими територіальними групами трипільців на 

етапі С І, безперечно, існували. Але вони ще не набули такої активності, як у 

ранньобронзовий час. Основним предметом обміну, що надходив з багатого 

сировиною регіону Волині, був високоякісний кремінь. Часті взаємодії між 

окремими сусідніми групами, вірогідно, пояснюють проникненням в КП 

розписної кераміка канівської і томашівської груп пам’яток, частина із якої, 

могла бути принесена у якості дарів.  

Збільшення відсотку дрібної рогатої худоби: кози і особливо вівці на етапі 

С ІІ, пов’язується вченими зі скороченням лісів, тобто появою площ для випасу 

стад цих тварин. Адже, як зазначалося в Розділі 2.1, на початкових етапах 

заселення КП трипільцями, регіон був суцільно вкритий лісом, що й дозволяло 

чапаївському населенню активно полювати. Різниця в складі стада також 

підтверджує зміну кліматичних умов, а саме прояви кризових явищ. Треба 

також зауважити, що надумку деяких вчених [Anthony, 1986, р. 291], саме 

розповсюдження краще пристосованого до нових умов типу господарювання 

(напівкочове розведення худоби, головним чином ДРХ), сприяло заселенню 

Південно-Східної Європи із територію Волго-Донського пониззя 
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патріархальними племенами ямної культур, що й лягло в основу курганної 

теорії. 

Вказуючи на кризові моменти в господарстві пізньотрипільських племен, 

М.Ю. Відейко запропонував концепцію, яка пояснює три варіанти адаптації 

різних територіальних груп на етапі С ІІ. У межиріччі Південного Бугу та 

Дніпра продовжували існувати поселення гіганти площею до 180 га 

(Ольховець, Косенівка, Шарин), жителі яких справлялися з кризовими 

явищами, методом ускладнення суспільної організації. На думку вченого, саме  

завдяки чисельності і виділенню групи воїнів, їм вдалося відстояти свої ресурси 

від зазіхань сусідів [Відейко, 2015, с. 168]. Також від голоду, можливо, 

рятувало підтримування спільних запасів продовольства. Такий тип організації 

дозволив певний час підтримувати традиції керамічного виробництва, 

житлового будівництва і інших досягнень попередніх етапів розвитку, що 

вимагали спеціальних знань і навичок.  

Інший сценарій характерний для носіїв культури Усатово, що перейняли 

кочове скотарство як основне джерело отримання продуктів харчування. Крім 

цього, частина кочовиків разом із пізньотрипільською складовою цієї культури 

утворили її особливий синкретичний образ. Серед них виділяються носії 

культури Чернавода, що прийшли з території Подунав’я і, очевидно, принесли з 

собою баденські риси. Як зазначив М.Ю. Відейко, усатівці стали першими 

кочовими скотарями відгінного типу, що в комплексі з іншими ознаками, 

дозволяє виділити їх в окрему культуру [Бурдо, Відейко, 2007, с. 162-164; 

Videiko, 2011]. 

Третій тип адаптації – характерний для невеликих поселень Волині і КП, 

які активно освоювали заплави річок. Як і в середовищі інших баденізованих 

культур тут переважало скотарство і привласнюючі форми господарювання, а 

роль землеробства скоротилася [Відейко, 2015, с. 157-159]. Вирощування злаків 

в середовищі софіївського населення, очевидно, підтримувалося сформованим 

розподілом праці. Навіть з врахуванням посилення скотарства, що було 

прерогативою чоловіків, залишався жіночий внесок, що традиційно пов’язаний 
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зі збиральництвом і землеробством. Посилення патріархальності суспільства 

відбилося у загальних тенденціях індоєвропеїзації ранньобронзових культур і, 

зокрема, баденізації софіївського населення. Тому, в умовах погіршення 

клімату, а отже й рівня врожайності злакових культур, заслуговує на увагу теза 

М. Гімбутас, про зникнення «рівності статей» [Гимбутас, 2006]. Баланс в 

розподілі прав був більш вираженим в господарському і суспільному житті 

трипільського суспільства на етапах, що співпали з кліматичним оптимумом. 

Про мисливство, як важливий вид промислу і засіб забезпечення 

виживання, зазначимо, що як і для населення Південно-Європейської частини 

Європи того часу, використовувались переважно лук зі стрілами, наконечники 

яким слугували мініатюрні крем’яні вістря. Цей дистанційний вид мисливської 

зброї був найефективнішим засобом полювання в ту епоху і використовувався 

також у воєнних або грабіжницьких сутичках [Відейко, 2011в]. Безперечно, 

софіївці використовували різноманітні пастки для дичини і будували запруди 

на річках, але археологічно це не фіксується. Значне місце на етапі С ІІ 

продовжувало займати збиральництво, особливо річкових молюсків (перловиці 

звичайні або Unio tumidus, Unio pictorum,  Unio crassus), які часто ставали 

джерелом для отримання багатої білкової їжі спочатку лукашівським 

населенням [Балакін, 1999, с. 100-101], а пізніше і софіївським. 

Встановивши за рисами матеріальної культури прямий зв’язок між 

колективами пізнього Трипілля КП, Верхнього Подністров’я, Волині і Пруто-

Дністровського межиріччя, констатуємо схожість і в рисах ведення ними 

господарства. Виходячи з марксистської теорії, яка найкращим чином пояснює 

основи закономірності суспільного розвитку, очевидним є залежність 

суспільної організації і духового розвитку ПТ населення від рівня їх 

господарства. Тому, якщо незначні залишки матеріальної культури, що 

збереглися до нашого часу, свідчать про культурну спорідненість декількох 

великих груп населення, які не обов’язково близькі антропологічно, очевидним 

є обмін між ними в першу чергу досвідом у господарських стратегіях 

виживання. Це дозволяє проводити паралелі, з поправкою на відмінні риси 
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природних ніш, що були зайняті софіївським і іншими племенами лісостепу і 

Полісся.  

Тому, на етапі С ІІ спостерігаємо значне підвищення ролі вівці в 

господарстві бринзено-жванецьких, гординештських, і відповідно софіївських 

общин. Отримана шерсть дозволяла виготовляти з неї полотно для одягу і грубе 

сукно. Тому обов’язковим атрибутом софіївських поселень є наявність великої 

кількості керамічних пряслиць. Це є дотичним доводом посилення ролі 

вівчарства, адже вони використовувались для виготовлення шерстяної пряжі. 

Дослідження баденізованого поселення пізнього етапу КЛП в Броночиці, що є 

синхронним етапу С ІІ, ілюструє збільшення ролі овець в житті населення 

другої половини IV тис. до н.е. на території південно-східної Польщі. Це було 

викликано загальною переорієнтацією господарства культур Старої Європи, 

результатом чого стало посилення виготовлення молочних продуктів і ростом 

об’ємів шерстяного полотна. Дослідники встановили, що тогочасні скотарі 

підтримували постійний приток овець з інших популяцій, щоб запобігати 

виродженню стада. Разом із імпортами кераміки і кременю, що інколи походив 

за 200 км, це демонструє високий рівень торговельних відносин того часу 

[Pipes, Kruk, Milisauskas, 2015].  

Відомий дослідник К. Крістіансен вважає, що полотно за доби ранньої 

бронзи було одним з товарів, наряду з міддю і сіллю, яке транспортувалося для 

обміну на великі відстані [Kristiansen, Eagle, 2015, p. 241]. Тому, можна 

припустити, що софіївське населення не маючи доступу до багатих родовищ 

міді чи солі, за аналогією з населенням мікрорегіону Броночіца, теж 

продукувало текстиль, для подальшого обміну на цінні матеріали. Відповідно 

мало існувати велике поселення, куди ці товари доставлялися і де проходив 

обмін. Очевидно, що укріплення в Козаровичах, яке розташовувалось біля 

широкої заплави Дніпра де були ідеальні умови для випасу худоби, є відомим 

наразі центром софіївського племені, де зосередилися основні ресурси 

[Відейко, 2008, с. 195]. Поширення в той час активних торгівельних зв’язків, 

може розкрити й роль в ньому Київщини. Адже, як показують дослідження 
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[Лысенко, 2005], саме через КП проходили основні «транс’європейські» 

торгівельні шляхи доби бронзи і раннього залізного віку, підтвердженням чого 

є багатий поховальний інвентар софіївських могильників немісцевого 

походження. 

В порівнянні з ІV тис. до н.е. на початку ІІІ тис. КП перетворилося з 

окраїни Старого Світу на місце проходження торгових контактів [Старкова, 

2013], що активно розвивалися через зростаючу потребу в компонентах для 

виробництва бронзових виробів: міді, миш’яку або олова [Kristiansen, Eagle, 

2015, c. 241]. Очевидно, причини воєнних сутичок в середовищі усатівського 

племені були схожими й до тих, що відбулися в КП, адже на початку періоду 

ранньої бронзи із наростаючою інкорпорацією Північної Європи до 

загальноцивілізаційного процесу, ця територія також стає частиною могутнього 

напрямку сполучення, що отримав назву транс’європейського шляху. Його 

популярність може пояснюватись великою цінністю бурштину, як символу 

сонця в середовищі індоєвропейських племен [Гимбутас, 2006, с. 423]. 

Бурштинові бусини, що виконували роль елітарних прикрас були знайдені і в 

софіївських похованнях з могильників Червоний Хутір (дві бусини в 

«похованні» №29, одна в №61) і Софіївка (три бусини) [Дергачев, Манзура, 

1991, с. 162-191]. Але бурштин потрібно було доправити з Прибалтики, так 

само як і мідь з Балкан. Інші прикраси з бірюзи і геширу, як зазначив 

Ю.М. Захарук, потрапили в КП в результаті міжплемінних обмінів з території 

Кавказу чи Малої Азії [Захарук, 1952, с. 6]. Тому, очевидним стає зростання 

ролі і природно-географічного положення КП в контексті всієї Північно-

Східної Європи.  

Саме навпроти київських пагорбів здавна існували переправи через Дніпро 

[Лысенко, 2005, с. 116-117]. Тому, це робило КП ключовим місцем у поєднанні 

трьох напрямків сполучення: течія Десни і Сейму вели до басейну Дону, 

зайнятого «ямниками», Дніпро до світу угро-фінських племен Поволжя і 

Прибалтики, а Прип’ять до Центральноєвропейського ареалу Західного Бугу, 

Німану і Вісли [Вовк, Отрощенко, 1997, с. 11-12]. Тому, володіння Київським 
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Подніпров’ям дозволяло контролювати торгівлю міддю, сіллю, бурштином, 

худобою і сукном, потоки яких з усіх частин Північно-Східної Європи так чи 

інакше проходили сюдою. Як слушно зазначив  К. Крістіансен, ще за неоліту в 

Європі виникали суспільства, що контролювали русла річок в їх вузьких 

місцях, щоб стягувати данину з пропливаючих там торгівців, адже дерев’яні 

човни були основним транспортним засобом для далеких експедицій в той час. 

Таким чином виникали багаті поселення на Дунаї, які залишили не лише високі 

теллі, а й воїнів, що розбагатіли на грабунку і були поховані разом зі своїми 

скарбами, які вказують на значне майнове розшарування, а отже й формування 

складних соціальних організмів [Kristiansen, Eagle, 2015, c. 240]. 

Отже, кліматичні умови і ресурсна база екологічної ніші вплинули на 

визначення типу господарської орієнтації давнього населення. Лукашівські 

общини з огляду на існування в Атлантичний період, в межах багатих і 

необжитих територій, практикували екстенсивний спосіб господарства, що 

проявилося у відчутній частці мисливства, рибальства і збиральництва, які 

доповнювали традиційні землеробство і скотарство. Цьому сприяли незначна 

густота заселення, особливо північної частини регіону. Тваринництво 

орієнтувалося на велику рогату худобу, що дозволяло отримувати молоко і 

тяглову силу, вірогідно, в тому числі для використання плуга, а набір злаків був 

характерним для Середнього Подніпров’я етапу В ІІ і С І. Свідчень конфліктів 

за територію в середині лукашівського населення чи з неолітичними сусідами 

немає.  

З початком етапу С ІІ Київське Подніпров’я вже зазнало відчутного 

антропогенного впливу, що проявилося у зменшенні лісового покриву. Це 

співпало із збільшенням поголів’я вівці і кози у софіївського населення, випас 

яких потребував відкритих ділянок. Роль землеробства, в умовах погіршення 

кліматичних умов дещо зменшилась на користь, збиральництва, скотарства і  

мисливства. З огляду на зародження торгівельних відносин, шерстяна пряжа і 

полотно з неї могло бути для софіївського населення продуктом обміну для 

отримання мідних виробів із території карпатського мідноливарного центру.  
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Таким чином, стає зрозумілим актуалізація території КП в 

ранньобронзовий час. Очевидно, що представники населення баденського 

культурного кола, які володіли в той час багатим на поклади солі, міді і каменю 

Карпатським регіоном, відряджали торгівельні експедиції, шляхи яких 

проходили й через КП. Можливо, саме проникненнями торгівельних 

експедицій, можна пояснити кардинальні змінити в житті пізньотрипільського 

населення. Адже відомим прикладом трансформацій корінного населення, що 

зазнало впливу військових і торгівельних експедицій, є «варяжський» варіант 

узурпації влади і створення держави в середовищі племен східних слов’ян.  
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3.3. Суспільний лад і культурні зв’язки населення Київського Подніпров’я 

з колективами Східної Європи 

Питання суспільного ладу і організації ПТ населення КП порушувалося 

більшістю дослідників цієї проблематики, про що частково йдеться в 

Розділі 1.1. Розлога характеристика і аналіз цього питання належить 

О.Г. Колесникову [Колесников, 1993]. Висновки дослідника доводять, що 

соціальна структура населення КП на етапах С І і С ІІ регулювалась двома 

чинникам – родовою самоорганізацією і сусідськими відносинами, що 

породжували соціальну ієрархію, яка доволі виразно проявилася на пам’ятках 

типу Коломийщина 2, Коломийщина 1 і Ржищів етапів В ІІ і С І. Також, 

О.Г. Колесніков обґрунтував об’єднання на етапі С І окремих родів в плем’я, 

що диктувалося потребами регулювання господарчих потреб в межах території, 

яка в той час вже розцінювалась як власність колективу, що її займав. Для етапу 

С ІІ констатовано виділення окремої сім’ї, соціальне розшарування, значне 

зменшення кількості общини і відсутність племінного об’єднання на противагу 

декільком общинно-родовим «гніздам». Це трактувалося як спрощення 

соціальної структури в середовищі софіївського населення. Але, як особливо 

підкреслив сам О.Г. Колесніков, запропонована ним модель лише одна з 

багатьох гіпотез, а результати соціально-демографічного аналізу мають 

імовірний характер [Колесников, 1993, с. 103-107]. Тому ця тема заслуговує 

подальшого дослідження.  

Дійсно, висновки деяких вчених зводяться до об’єднання синхронних ПТ 

общин, які існували в межах окремих регіонів в «плем’я» або синхронно 

існуючі пізньотрипільські племена етапу С ІІ [Дергачев, 1980, с. 149]. Але, 

варто зазначити, що визначення цього поняття наразі є дуже розмитим, адже 

воно застосовується у визначенні різних за розвитком і структурою соціальних 

організмів. Практично, «племенем» може бути охарактеризована «вузько-

регіональна група давнього населення з власною системою територіальної 

організації, поза державною структурою і без існування письма» [Шувалов, 
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2015, с. 322-323]. Але таке визначення є дуже розлогим, що дозволяє 

застосовувати його по відношенню до будь-яких доісторичних формацій.  

Звернемося до свідчень, які дозволили дослідникам реконструювати 

наявність такої формації в ПТ суспільстві КП. Незаперечним для об’єкту 

нашого дослідження є факт існування як основної форми організації 

суспільства локальних общин, що об’єднували в собі окремі переважно 

кровноспоріднені сім’ї. Підтвердженням цього є об’єкти археології, за якими 

ми переважно й судимо про ПТ суспільство, а саме давні поселення. Вони є 

економічно і організаційно відокремленими сегментами. Незаперечним є і їх 

наступне організаційне об’єднання в межах поширення окремих синхронних 

общин, що фіксується в системі розселення і схожості господарських, а також 

рис матеріальної культури. Тому, можна з упевненістю стверджувати про 

наявність постійних контактів між цими общинами, з ціллю переважно 

шлюбних обмінів. Подібність ресурсної бази зменшує долю обмінних процесів 

між сусідніми общинами, за винятком кризових моментів, на противагу 

обмінним контактам з далекими сусідами. Таким чином, групи сусідніх общин 

могли утворювати альянси, члени яких обмінювалися візитами, дарами, 

вступали в шлюби [Вишняцкий, 2005, с. 255]. Кровна спорідненість в даному 

випадку виступала головним об’єднуючим фактором для групи, що вела 

походження від одного предка, а отже й усвідомлювала себе як особливу 

формацію – рід. Такий принцип знаходить широкі аналогії серед моделей, 

зафіксованих етнографічно, особливо серед туземних племен Північної 

Америки [Морган, 1934].  

Для лукашівскього населення були характерні принципи організації, що 

панували в суспільстві етапу розвиненого Трипілля. Тобто, основою їх общин 

або громад була велика сім’я, що характеризувалась спільною власністю на 

землю. Існування культу «Великої Богині», який обгрунтувала М. Гімбутас 

[Gimbutas, 1982], як основоположного принципу, навколо якого формувався 

загальний образ суспільств Старої Європи, з певними поправками виступає як 

модель і для населення етапу С І. За нею землеробсько-скотраським общинам, 
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що існували до моменту вірогідного розселення індоєвропейців в 3500 рр. до 

н.е., для Південно-Східної і дещо пізніше Північно-Східної Європи, куди як 

прикордонний регіон належить і КП, був притаманний матрилінійний принцип 

ведення спорідненості. Доводом цього є поширена серед енеолітичних культур 

практика виготовлення і вживання в культових церемоніях антропоморфних, 

переважно жіночих скульптур, які розцінюють як свідчення існування 

материнського культу [Гимбутас, 2006, с. 376]. В середовищі 

ранньоземлеробських суспільств Старої Європи жінкам належала головна роль 

в землеробстві, що також підтверджує існування принципу матрилінійності 

[Гимбутас, 2006, с. 355]. Підтвердження рівності окремих сімей в общинах 

енеолітичних культур Східної Європи і зокрема Кукутень-Трипільської, 

М. Гімбутас вбачала в структурі поселень, в яких житла окремих великих сімей 

мали однаковий розмір і розміщувалися так, що не простежено виділення за 

розміром чи місцем розташування будинків вождів [Гимбутас, 2006, с. 363]. За 

таким принципом побудовані лукашівські поселення, на більшості з яких 

прослідковується традиція планування поселень по колу, зі збереженням 

центральної частини, що могла використовуватися общиною для суспільних 

дій: проведення свят, культів, нарад і т.д. Тому, це підтверджує егалітарність 

лукашівського населення, що передбачає рівність соціального статусу всіх 

членів общини. Все це підтверджується археологічними матеріалами із 

поселень етапу С І в КП і вкладається в теорію М. Гімбутас про рівність сімей в 

суспільствах культур Старої Європи, які ще не зазнали кардинального впливу 

степового індоєвропейського населення. Звичайно, це не були 

«ранньокомуністичні» общини, де все було спільним. Колективна власність, 

головним чином, поширювалась на мисливські угіддя, поля, що оброблялися 

громадою і врожай з них. Існувала і розвивалась приватна власність, до якої 

належали права окремих сімей на найбільше благо, від якого залежало 

виживання роду – худобу [Круц, 1998, с. 138].  

Не варто ідеалізувати трипільське суспільство, адже враження про 

загальну рівність виникає лише за умов відсутності масових могильників етапу 
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С І. Для прикладу сусідні степові колективи маріупольської спільності і 

населення КІС Середній Стіг, що відомі також за похованнями, вже існували в 

умовах майнової нерівності, що було спричинена скотарським направленням 

господарства, розвитком металургії і активними обмінними процесам [Круц, 

1997, с. 270-280; Anthony, 2006, p. 239-246]. За відсутності такого джерела, як 

масові лукашівські поховання, звернемося за аналогіями до суспільств, що 

перебували на аналогічній стадії розвитку. Для них констатовано існування 

общинних лідерів старійшин. Рівнь їх влади мав широкий діапазон від 

абсолютної до символічної, але повністю залежав від особистих якостей. 

Очевидно, що ідерство було ситуаційним, а роль «вождя» передавалося 

найбільш досвідченому челну общини в умовах війни, полювання, будівництва, 

зміни місця поселення, тощо. Також ця «посада» була обмежена у часі і майже 

кожен хоч раз виконував цю роль [Вишняцкий, 2005, с. 265]. 

Розділ праці в середовищі лукашівських общин, таким чином, 

характеризувався лише природним для первісності гендерним чинником. 

Наразі виділення спеціалізованих ремісників в цих общинах є передчасним, з 

огляду на незначну чисельність населення і відсутність археологічних 

підтверджень цього. На поселеннях, як зазначалося в Розділі 2, масові 

остеологічні матеріали, пов’язані з мисливською здобиччю, вказують на 

переважно чоловічу роль в процесі забезпечення родової общини м’ясними 

запасами. Невід’ємний атрибут поселень КП, особливо етапу С ІІ – купи стулок 

річкових молюсків, а також знайдені на нетривалих стоянках Романків 1 і 3 

панцирі черепах зі слідами від вогню – свідчення вагомої ролі жіночого і 

дитячого збиральництва в процесі формування дієти. Такий розподіл праці 

характерний для більшості преісторичних колективів і продиктований –

фізіологічними особливостями людини [Вишняцкий, 2005, с. 260].  

Аналогічна ПТ населенню етапу С І суспільна організація простежена для 

ідентичних в культурному сенсі суспільств пізнього неоліту Європи [История 

человечества, с. 583]. У них, вірогідно, ще не відбулося виділення окремих 

людей чи сімей за принципом спеціалізованого виробництва, на противагу 
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пізньонеолітичним культурам, як КЛП, де сталося виокремлення вищого 

суспільного прошарку [История человечества, с. 583]. Окрема община є 

власником певної території, а відповідно зростає й рівень вкладення праці в 

облаштування і освоєння екосистеми – поселень, запруд, і т.д., що підвищує 

цінність території. Тому, логічним є виникнення конфліктів між «аборигенами» 

і «переселенцями» за ресурсну базу, що підтверджується аналогіями із 

етнографічними суспільствами. Це суперечить теорії М. Гімбутас, яка 

приписувала агресію скотарським індоєвропейським племенам, а трипільцям 

миролюбивість [Гимбутас, 2006]. Мілітаризм трипільських суспільств повністю 

підтверджується археологічними даними, адже арсенал їхньої зброї був 

масовим і одним з найпотужніших серед суспільств того часу [Відейко, 2015, с. 

171-173]. Тому збройні конфлікти були поширеним явищем, що пояснюється 

високим показником густоти населенням, яка зростала у зв’язку із 

перенаселенням, зміною ареалу проживання, кліматичними кризами [Дергачев, 

2007].  

Суспільна організація софіївського населення. Як було розкрито в 

Розділі 2.1, етап С ІІ співпав з кліматичною кризою. Етнографічні матеріали 

свідчать, що ситуація в умовах експлуатації бідних на ресурси регіонів 

декількома групами населення, призводила до жорстоких воєн, що могли 

закінчитись навіть повним винищенням однієї з груп [Вишняцкий, 2005, с. 275]. 

Логічно, що необхідність захисту територій призводила до ускладнення 

структури суспільства: централізації, ієрархізованості, тобто виділення 

племінної верхівки і групи воїнів. Вірогідно, саме це відбулося в середовищі 

софіївського населення, яке створило організацію структурно подібну до 

племені, об’єднавшись навколо укріпленого і аномально великого поселеня 

Козаровичі. Якщо виникнення цього поселення відображає дійсно серйозний і 

затяжний конфлікт, то він міг призвести до трагічного фіналу Трипілля початку 

ІІІ тис. до н.е., оточеного населенням ККА і КШК.  

Найбільш показовий маркер зміни соціальної структури, що відбулась в 

результаті переломного моменту, пов’язаного з опануванням КП групою 
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населення на етапі С ІІ, є матеріал кремаційних могильників. Висновки про це 

пов’язані, головним чином, з особливостями інвентарю, виявленого на 

могильниках. Деякі з предметів правомірно ідентифіковані як зброя, з яких 

виділяють: бойові сокири, наконечники стріл для лука, мідні або крем’яні 

кинджали (Додаток Г: Г. 12, 13). Мідні кинджали аналогічні тогочасним 

виробами з території всієї Південної і Східної Європи, що найраніше виникли в 

культурі Бодрогкерештур [Клочко, 2006, с. 41] і, очевидно, маркують високий 

соціальний статус похованого воїна, а отже, посилення патріархальності 

суспільства [Klochko, Kosko, 1995, p. 233]. Не всі софіївські воїни могли 

дозволити собі таку зброю, адже вона є імпортованою з карпатського 

мідноливарного регіону. Гіпотеза про софіївський центр виробництва мідних 

виробів [Клочко, 2006] залишається недоведеною за браком матеріалів – наразі 

відома лише одна ливарна форма, виявлена В.В. Хвойкою на Кирилівських 

висотах [Дослідження трипільської цивілізації, с. 45]. Нестача міді і, очевидно, 

відсутність навиків виготовлення виробів з неї, проявилася в імітації кинджалів 

з кістки і кременю, що особливо набули поширення в середовищі Пруто-

Дністровського племені етапу С ІІ [Маркевич, 1981, с. 96-97].  

Аналогії мідних кинджалів, що є найдавнішою металевою зброєю в 

Старому Світі, набули широкого поширення в середовищі усатівського і 

вихватинського племен [Клочко, 2006, с. 41], що пояснюється їхньою 

близькістю до Балкано-Карпатського центру мідного виробництва. Це ж 

стосується й мідних пласких сокир, аналогії яким В.І. Клочко наводить для 

культур Центральної Європи [Клочко, 2006, с. 39]. Не пов’язані з трипільською 

технологічною традицією й шліфовані бойові сокири, про що вже зазначалося в 

Розділі 2.3. Крім сировини на це вказує центральноєвропейська традиція 

їхнього виготовлення, що проявилася у наслідуваннях балканським мідним 

сокирам із ливарним шовом і відповідно імітуванні його [Klochko, Kosko, 1995, 

p. 233; Клочко, 2006, с. 39].  

Така насиченість зброєю вказує на часті бойові сутички в середовищі 

софіївського населення, що супроводжувалися значними соціальними 



170 
 
зрушеннями, а саме виділенням прошарку вождів і воїнів [Klochko, Kosko, 

1995, p. 233; Бурдо, Відейко, 2008, с. 153-154]. Доводом підвищення військової 

напруги, також є система розселення. Поселення Козаровичі [Круц, 1977, с. 

111-116] має укріплену ровом частину дитинця і посад площею 10 га, що є 

аномально великою площею для софіївських поселень. Це яскраво свідчить, що 

під загрозою небезпеки частина або навіть все софіївське населення 

згуртувалося в одну велику общину або плем’я. Безперечно, такий 

трудомісткий процес, як будівництво земляного укріплення в умовах 

відсутності металевих знарядь, дуже вимушена потреба. Тому трактування рову 

як місця для захисту стада від диких звірів є невиправданою. Безперечно, це 

фортифіковане укріплення для захисту від інокультурних прибульців або ж 

споріднених сусідів, що намагалися вижити за рахунок інших, в умовах 

кліматичної кризи. Тому, разом із описаним зростанням зброї в середовищі 

софіївського населення, логічним є гіпотеза про поховання на могильниках 

переважно воїнів, що загинули переважно у жорстоких міжусобних сутичках 

між окремими общинами пізньотрипільського племені або в результаті протидії 

наступу населння ККА і ямної культури [Відейко, 2000; 2011].  

Нестача продуктів харчування, викликана зменшенням родючості 

злакових культур, які не були пристосовані до похолодання, підштовхувала до 

переорієнтації на розведення дрібної рогатої худоби. Очевидно, що софіївські 

скотарі практикували відгінний спосіб випасу, переміщуючись на невеликі 

відстані навколо стаціонарних поселень і засновуючи нетривалі стійбища в 

заплавах Дніпра і Десни, а також їх менших приток Ірпеня, Віти, Либіді. За 

аналогіями з іншими народами, що практикували такий тип скотарства, можна 

припустити, що будучи основним джерелом харчування, худоба ставала й 

об’єктом зазіхання на неї з боку сусідів. Особливо актуальним це ставало в часи 

падежу стада, що періодично траплялося з появою нових хвороб, можливо, 

викликаних зміною температурно-вологісного режиму. Залишаючись без 

джерел для виживання, рід змушений був обирати між загрозою голодної 

смерті і спробою відібрати худобу сусідів силою.  
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Трансформації, що відбулися з софіївським населенням в 3000-2900 рр. 

до н.е. не є унікальними. Аналогічні процеси фіксуються в середовищі культур 

Центральної і Східної Європи, що також змінювались під впливом загального 

процесу індоєвропеїзації Старої Європи. На території Подунав’я з 3600 рр. до 

н.е. поширюється культурне коло Баден-Костолац-Коцофень-Чернавода ІІІ. В 

результаті тут також утворюється субстрат місцевого і новоприбулого 

населення [Гимбутас, 2006, с. 410]. На місцях довготривалих поселень з 

виразною розвиненою культурою періоду пізнього енеоліту, після короткої 

перерви утворилися нові культурні горизонти ранньобронзового часу. Нове 

населення несе виразні синкретичні риси індоєвропейського скотарського 

образу і старих традицій. В його середовищі почав панувати яскраво виражений 

патріархальний уклад, що проявилося в соціальному розшаруванні суспільства. 

Виникають невеликі укріплені поселення, що слугували племінними центрами і 

мережа невеликих поселень супутників, сезонних стійбищ скотарів і 

неукріплених поселень [Encyclopedia of Indo-European Culture, с. 43; Гимбутас, 

2006, с. 411]. Як і в середовищі софіївських общин основою господарства було 

скотарство, разом з допоміжною роллю культивування злакових культур. 

Житла, що будувалися в середовищі баденізованих культур Центральної і 

Південної Європи, як і софіївські землянки, мають невеликі розмір, інколи 

заглиблені у землю. Але відомі також більші за розмірами будинки, що 

трактуються як резиденції вождів, що були виявлені на поселеннях Вучедол і 

Сарваш з Північно-Західної частини колишньої Югославії [Encyclopedia of 

Indo-European Culture, с. 44]. Наступною характерною рисою нового укладу 

стала поява багатих поховання, деякі з яких несуть сліди жертвопринесень, в 

тому числі людських. В середовищі софіївського населення, через не докінця 

з’ясовані особливості реалізації культових дій, пов’язаних із похованням і 

кремацією небіжчиків, неможливо з’ясувати факт існування або відсутності 

таких жертопринесень. Вірогідно, софіївці обмежувались покладанням зброї в 

могилу або безпосередньо у вогонь, а також туш тварин або їх окремих частин. 



172 
 

Тому, можна констатувати, що під впливом індоєворопеїзації або 

розповсюдження курганних культур (за М. Гімбутас), на території Східної 

Європи і КП зокрема, разом з майновим розшаруванням і посиленням 

військових конфліктів відбулося ускладнення соціальної структури. В 

порівнянні з попереднім етапом в середовищі софіївського населення зростає 

роль моногамної сім’ї, які об’єднувались в патронімії і складали окремі 

племена. Схоже, що на ряду із сусідніми і синхронними племенами: 

усатівським, вихватинським, городським, гординештським [Черныш, 1982], 

існувало й софіївське. Залишається питання чи об’єднувались ці племена у 

союзи, що є характерною рисою більш складного суспільного ладу. Загроза 

наростаючого натиску племен ямної культури і ККА, могла сприяти такому 

об’єднанню, але довести його існування неможливо, з огляду на значну 

територіальну розпорошеність і відсутністю в той час інституту політичної 

влади.  

Отже, реконструкція суспільної організації пізньотрипільського населення 

передбачає існування найнижчої організаційної ланки – кровноспорідненої 

сім’ї, що в межах окремого поселення або групи сусідніх селищ, утворювали 

локальну родову общину. Така форма соціальної організації сприяла 

підтриманню взаємодії між її окремими ланками, що займали різні екосистеми. 

Перебуваючи у постійній взаємодії із сусідами, переважно для обмінів 

шлюбними партнерами, такі общини характеризуються спільністю рис 

господарства, матеріальної і духовної культури.  

Лукашівські общини продовжили традицію суспільної організації періоду 

розвиненого Трипілля, в основі якої лежав принцип спільної власності на 

землю за умов існування великої сім’ї. Планування поселень по колу без 

виділення окремих жител свідчить про відсутність майнової нерівності, а 

наявність жіночих статуеток – про сповідування культу Великої Богині і, 

очевидно, матрилінійне ведення спорідненості. Роль вождя в лукашівських 

общинах мала ситуаційний характер, обмежуючись часом і навичками. Тому, з 

огляду на відсутність потужної загрози ззовні або інших суспільних чи 
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екологічних викликів, які спіткали софіївське населення, лукашівці не мали 

достатніх причин, для виходу на наступний рівень організації – племінний. 

Вірогідно, зв’язок між общинами або вождівствами підтримувався на рівні 

своєрідного союзу, притаманного аналогічним за рівнем розвитку 

доісторичним формаціям. 

З огляду на контекст культурної парадигми, злам якої пов’язаний з 

початком доби бронзи, вона співпавпала з часом існування софіївського 

населення і визначила трансформації в його середовищі. Тому, соціальна 

організація цієї групи відображає концептуальні зміни, що полягають у 

посиленні патріархальності і мілітарності суспільства – виділенні племінної 

верхівки і групи воїнів. Перше пов’язано з посиленням скотарства, а отже й 

чоловічої ролі, друге – із загальним напруженням відносин між колективами 

Старої Європи, що стають більш мобільними в умовах кліматичної кризи. 

Такий стан речей призвів до майнового розшарування, зумовленого появою 

приватною власністю на худобу і, як наслідок, низки пов’язаних із цим 

конфліктів. Поява укріпленого племінного центру Козаровичі і кремаційних 

могильників, доводить існування військових сутичок і виділення родової 

верхівки.  
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3.4. Світоглядні уявлення пізньотрипільського населення 

Для відтворення світогляду давніх колективів дописемного періоду, в тому 

числі й пізньотрипільського часу, дослідниками використовуються такі групи 

джерел: матеріальна культура; ритуальні комплекси; поховальний обряд. 

Найбільш вагомими джерелами реконструкцій є могильники і поховання. Крім 

цього, важливим джерелом відтворення світогляду трипільців є їхні утилітарні і 

сакральні вироби з глини, що містять знаки і символи: керамічний посуд, 

пряслиця і глиняні фігурки.  

Світогляд пізньотрипільського населення, як і інших ранньоземлеробських 

общин старої Європи, значною мірою обумовлювався способом їхнього життя. 

Головними цінностями для них були врожайність полів і здоров’я домашньої 

худоби, адже від цього залежав не лише рівень достатку, а й загалом виживання 

сім’ї і общини. Для первісної свідомості характерою була сакралізація 

повторюваних дій, якими в той час були господарські цикли. Тому дослідники 

вказують на існування ритуалів, які були покликані на підтримування 

родючості і мають широкі аналогії в доісторичних суспільствах в формі 

первісних вірувань: магії, анімізму, фетишизму [Токарев, 1990, с. 27-39].  

Світогляд лукашівського населення. Підтвердженням розвиненої 

світоглядної системи лукашівського населення є його багатий світ образів, що 

зберігся у розписі на поверхні кераміки. Аналіз Т.М. Ткачука, дозволив у 

символах мальованого трипільського посуду знайти відображення магічних 

послань [Ткачук, 2004]. Через не чисельність такої кераміки в комплексах КП, 

доповнимо загальну картину аналогіями із сусідніх пам’яток канівської і 

томашівської груп Буго-Дніпровського межиріччя [Рыжов, 2000; Овчинников, 

2014], що є цілком правомірним з огляду на походження лукашівської 

розписної кераміки саме з цих керамічних центрів [Якубенко, Кириленко, 2015, 

с. 445, 461]. 

Геометричні мотиви розписного посуду етапу С І, є відображенням 

трансформованого світу, що оточував трипільців, адже в той час людина жила у 
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постійному страху невідомого хаосу [Ткачук, 2004, с. 455]. Малюючи 

геометричні орнаменти, майстри ніби моделювали створення світу по новому, 

вносячи в нього порядок і гармонію [Ткачук, 2004, с. 456]. Тому, найбільш 

популярний мотив серед лукашівських розписів – поєднання широких ліній, 

простір між якими заповнений короткими стрічками. Інколи вони обрамлені 

короткими рисками «віями», вниз від яких можуть відходити трикутники або 

трапляютися заповнені фарбою кола. Розпис завжди закінчується на рівні 

плічок [Круц, 1977, с. 98]. Чорне коло – знак повного місяця [Ткачук, 2004, с. 

452], очевидно, вказує на слідування місячному календарю, що є правилом для 

ранньоземлеробських суспільств. Мотиви фестонів, популярного на посуді 

канівської і томашівської груп символу, а також тангентний розпис з 

елементами зооморфного і рослинного характеру, що також трапляються в КП 

– відображення «гармонії» трипільців з оточуючим світом. Такий S-видний 

мотив на внутрішній поверхні миски з поселення Куртуха-Жолоб, що поділяє її 

навпіл, як і інші фестонні дуги, що мають значення біжучої спіралі, вірогідно, є 

констатацією трипільцями неперервності часу і змінності епох [Бурдо, 2005, с. 

248]. Це також характерна риса землеробського мислення, що живе від весни до 

весни, зміни врожаю, що символізують своєю циклічністю постійне 

відтворення світу.  

Для лукашівського населення відомі посудини, що визначаються вченими 

як ритуальні. Це керноси, що мають декілька горловин: від двох до п’яти і 

походять з поселень Крутуха-Жолоб [Бузян, 2003, с. 292], Лукаші 

[Щербаківський, 1923] і Підгірці 2 [Круц, 1977, рис. 36: 4]. Такий виріб був 

знайдений і на поселенні етапу С ІІ Кирилівські висоти [Вовк, 1899, c. 21, мал. 

2: g]. Керноси мають аналогії в середовищі інших пізньотрипільських регіонів 

[Маркевич, 1981, с. 33, рис. 39: 15] і поширені у часи розвиненого Трипілля, так 

звані «біноклі», виникнення яких майже завжди трактується ритуальними 

потребами. Сакральне значення цих посудин трактував М. Нільсон, вважаючи, 

що кернос – це посудина для підношення дарів, широко відома у мінойській 

культурі [Бурдо, 2005, с. 94]. А виділення переважно двох горловин, за 
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аналогією з іншими сакральними предметами, що поєднують образ бика і 

Великої Богині: рогатий кістяний амулет з образу жінки на ньому (печера 

Вертеба) [Bilcze Zlote, 2013], можуть вказувати на їх використання для 

піднесення дарів цим божествам. До інших сакральних лукашівських посудин 

прирівняні форми на чотирьох ніжках або з головою бика на вінцях, що 

трактуватися як «зооморфні». Вони, вірогідно, теж використовувались у 

ритуальних цілях, пов’язаних із культом великої рогатої худоби, як символа 

добробуту і чоловічого початку. 

Крім розписних символів, що зберігають мотиви етапу В ІІ ЗТК, 

лукашівська кераміка відображає еволюцію і поступове зникнення знаків 

прокресленого орнаменту СТК. Спочатку ці елементи були частинами спіралі, 

яка еволюціонуючи розпалася на окремі сегменти. Спіраль, що як і фестони є 

символом неперервності часу, була особливо популярна на етапі В ІІ ареалу 

пам’яток Коломийщина 2. Інший важливий символ – «дерево земне», що був 

поширений на лощеній кераміці лукашівських поселень, Коломийщини 1 і 

частково канівської групи (Додаток Г: Г.1: 5, 6). На думку Н.Б. Бурдо, це не 

класичне світове дерево, яке свідчить про поділ світу на три яруси, за 

трактуванням М. Еліаде, а лише «зростаючий колос» – знак відтворюваності 

природи, що пов’язується з образом Великої Богині [Бурдо, 2005, с. 242].  

Навряд чи в житті лукашівського населення магічні дії мали менше 

значення, з огляду на незначну долю розписного посуду, ніж в середовищі 

трипільського населення канівської і Буго-Дніпровської груп. Найбільше такої 

кераміки було знайдено на лівобережних поселеннях Крутуха-Жолоб, Циблі ур. 

Узвіз, Лукаші, що робить їх більш наближеними до пануючого в той час 

трипільського світу ніж віддалені на північ Євминка 1, Львівська площа і 

Козаровичі, жителі яких опинившись в нових умовах могли «відходити» від 

старих світоглядних систем, на користь оточуючих їх вірувань неолітичного 

населення. 

Значна кількість вживаних знаків, які на розписних посудинах дослідив 

Т.М. Ткачук, відображають динаміку розвитку трипільського суспільства. Так, 
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наприкінці етапу С І настає апогей «знакотворення», а вживання червоної 

фарби в кінці етапу С І – на початку С ІІ, на думку дослідника, може свідчити 

про кризу в трипільському середовищі. Разом з цим гончарі починають ліпити 

посуд архаїчної форми (характерний для етапу В ІІ) і суцільно вкривати його 

поверхню розписом [Ткачук, 1993]. Аномально частими стають антропоморфні 

зображення, особливо у розписі з Пруто-Дністровських посудин, які можуть 

трактуватися як образи предків. Трипільці ніби намагалися вплинути своїм 

магічними розписом на природу, яка нещадно змінювалась. Ніби хотіли 

повернути попередні часи, в які життя було ліпшим, часи «Золотого віку» 

[Ткачук, 2004, с. 458]. Але клімат не припинив змінюватися, а давні люди 

розчаровуючись в магічних діях, починали змінювати звичне землеробство на 

скотарство, за прикладом більш удачливих індоєвропейських сусідів. 

Трансформація господарства йшла паралельно зі змінами світогляду, а в 

результаті цього було втрачено специфічні риси матеріальної культури – єдину 

ознаку, за якою можна судити про однорідність населення в ті часи. 

Розташування орнаменту на посуді також вказує на сформоване в 

трипільському суспільстві бачення структури світу, як системи, що складається 

з декількох рівнів. Верхній орнаментальний мотив, розташований під вінцем 

посудини – світ вищого ґатунку, надприродний і позбавлений людського 

начала. Середній  нанесений на плічках – світ людей і оточуючої природи, 

нижній – незвіданий, позбавлений розуміння. Загалом це є наслідком 

фізіологічної будови людини розумної як виду, що має виражену біполярність 

мозку і знаходить аналогії в зображеннях і міфах всіх первісних колективів 

[Агранович, Березин, 2005]. Ця система набула подальшого розвитку в 

середовищі індоєвропейських народів доби бронзи і відобразилася в основі 

відомих наразі міфів. Її подальше ускладнення призвело до типової сакралізації 

світобудови, що завжди складається з трьох елементів.   

Характерний елемент культур Старої Європи – антропоморфна пластика, 

також широко представлена на лукашівських поселеннях. Їх функціональне 

призначення  завжди було загадкою для дослідників, одні пояснювали їх як 
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«ідеали жіночої краси» або «символи родючості», інші вбачали в них фігурки 

божеств (обереги), треті розцінювали їх як іграшки [Маркевич, 1981, с. 153-

154]. Серед лукашівських антропоморфних фігурок є переважаючі кількісно 

жіночі і поодинокі чоловічі [Круц, 1977, с. 103; Бузян, 2003, с. 295-296].  

Безперечними доводами того, що жіночі фігурки є символами родючості 

слугує те, що вони часто несуть ознаки вагітності жінки – богині, що дарує 

життя [Бурдо, 2005, с. 179], як у випадку із статуеткою з Софіївки 2 [Круц, 

1977, с. 103, рис. 42: 2]. Іншим доводом є додавання в склад керамічної маси, з 

якої виготовлені деякі статуетки, зернівок злаків [Маркевич, 1981, с. 154]. Як 

відмітила А.П. Погожева з усіх відомих наразі статуеток, лише 5 % були 

знайдені цілими, а це є доводом їх ритуального «умертвіння» або принесення у 

жертву [Бурдо, 2010, с. 126]. Більшість лукашівських фігурок відомі саме за їх 

фрагментами.Так, могли імітувати справжні людські жертвопринесення, які на 

думку трипіллєзнавців, здійснювалися в найбільш кризові моменти. Прикладом 

таких дій, може бути трактоване, як жертвопринесення поховання в Цвиклівцях 

[Мовша, 1964].  

Унікальна  чоловіча фігурка з Крутухи-Жолоб є однією з небагатьох, що 

виконані в реалістичному стилі і нараховують близько сотні з усіх відомих 

кукутень-трипільських чоловічих фігурок [Бурдо, 2010, с. 126-127]. Вона 

зображує сидячого чоловіка із жіночими грудьми (гермафродита/андрогіна), що 

має борду, шийну прикрасу, браслет на руці і символ «дерева» на спині 

(татуювання) [Бузян, 2003, с. 296]. Г.М. Бузян трактує цю фігурку як образ 

племінного вождя чи чаклуна, аналогії яким поширені на пам’ятках типу 

Коломийщина 1 і поселеннях в Північній Молдові [Бузян, 2003, с. 296]. 

Н.Б. Бурдо трактує андрогіна, як божество, що символізує рівновагу жіночого і 

чоловічого начала. Такі двостатеві божества відомі як символи рослинності 

(Аттіс, Адоніс, Діоніс), Великої Богині (Кібела), першолюдини (Перуша) і 

зустрічаються в міфах багатьох культур [Бурдо, 2005, с. 182, 184]. 

Дослідження інших фігурок з реалістичними рисами, дозволили 

стверджувати, що вони відображають портретні риси. Виникнення такого виду 
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пластики в трипільському середовищі, можна пояснювати культурними 

контактами з населення Центральної і Південно-Східної Європи [Бурдо, 2010, 

с. 166]. 

Інший ключовий елемент світогляду ранньоземлеробських культур за 

М. Гімбутас, що відображений в глиняній пластиці Старої Європи – сакральний 

символ бика (бовина). В Київському Подніпров’ї вони зустрічаються не так 

часто. Один з таких зооморфних елементів відомий з поселення Євминка 1 

[Якубенко, Кириленко, 2015, рис. 10: 10]. Інший походить з поселення Крутуха-

Жолоб [Бузян, 2003, с. 292]. Відоме зображення рогатого символу на кераміці з 

поселення перехідного типу Кощіївки 8 [Николаева, 2010, рис. 1: 12]. Тому, за 

аналогіє з культовими комплексами ранньоземлеробських культур Старого 

Світу, починаючи зі стінних рельєфів неолітичного поселення Чатал-Хююк, 

жіночий образ нерозривно пов’язаний з іншим елементом плодючості, без 

якого відтворення буде просто неможливим – міфічним биком, що є символом 

чоловічого начала [Маркевич, 1981, с. 158; Гимбутас, 2006, с. 280].  

Підтвердженням сакрального зв’язку богині-матері і її чоловіка місячного 

рогатого божества, як зазначив В.І. Маркевич є міфи давньої Греції, що 

розвилися з давніх уявлень, які ще в неоліті проникли з Малої Азії на Балкани, 

а потім в КП [Маркевич, 1981, с. 156]. 

Також, об’єктом магічних дій може бути «підставка вівтаря» виявлена 

І.І. Мовчаном і С.І. Климовським на поселення Львівська площа [Мовчан, 

Климовський, Ф.е. № 2002/1, фото 159]. Він містить на собі прокреслені 

потрійні хвилясті лінії, що як вже зазначалося, трактуються як символ 

неперервності часу. Важливо те, що біля нього лежала відламана в давнину 

нижня частина жіночої статуетки. Схожий вівтар походить з більш раннього 

поселення Березівка [Цвек, 1993]. Певні аналогії виникають зі столиками із 

ніжками, що відомі в північній Молдові з часу середнього і аж до пізнього 

Трипілля. Вони трактувалися В.І. Маркевичем як вівтарі для здійснення 

жертвопринесень [Маркевич, 1981, с. 157]. На них дійсно могли 

«умертвлятися» статуетки, адже ці хитрощі дозволяли давнім магам уникати 



180 
 
кривавих дійств. Логічно, якщо засуха не припинялася, а худоба продовжувала 

вмирати від хвороб, то шаманам доводилося приносити в жертву справжню 

худобу або навіть людей, як, на думку Т.Г. Мовші, й було здійснено в 

Цвиклівцях [Мовша, 1964]. 

Обряд, який має давню традицію в землеробських культурах Старої 

Європи і Кукутень-Трипілля зокрема, частково зберігся в середовищі 

лукашівців. Мова йде про спалення поселень після їх покидання. Як довів 

В.О. Круц, цей ритуал мав важливе сакральне значення і пов’язаний з культом 

вогню, що існував у трипільців [Круц, 2003, с. 76]. За Г. Лазаровичем 

аналогічний обряд був поширений в середовищі культур Боян, Каранове, 

Болград-Алдень, Тиса, Вінча. Він проіснував до моменту глобальних 

культурних змін пов’язаних з початком доби ранньої бронзи, що почалася в 

ареалі існування цих культур на територія Південно-Східної Європи близько 

3500 рр. до н.е. Відмирання обряду спалення жител у лукашівців відбулося 

разом із відходом від фундаментальної глинобитної архітектури [Кириленко, 

2015б, с. 20]. Житла поселення Проців хоч і будувалися за аналогією із сусіднім 

поселенням Софіївка 2, але не були випалені в кінці існування селища. Це 

вказує на зникнення традиції ритуального спалення, адже слідів несподіваного 

полишення селища в наслідок непередбачуваних подій, як то ворожий напад, 

виявлено не було. Разом з тим культ вогню має відголоски на етапі С ІІ, що 

проявилося у випалених рештках «площадок» волинських поселень городської 

групи [Шмаглій, 1971; 1960], а також трансформованому вигляді – здійсненні 

кремаційних поховань софіївським населенням. 

Що стосується обряду поховання в середовищі лукашівського населення, 

то він залишається нерозгаданим, як і для більшості груп трипільців періоду 

розвиненого і перехідного до пізнього етапів розвитку Трипілля. Наразі, з 

огляду на поодинокі знахідки обпалених людських кісток або кальцинованих 

решток у горщиках з поселень Верем’є, Щербаніка, Колодисте [Цвек, 1993, с. 

83-84], в контексті сакрального значення вогню в уяві населення Старої 

Європи, можна погодитись із припущенням, що трипільці спалювали своїх 
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небіжчиків і розвіювали попіл або пускали за течією річки. Приклади таких 

обрядів поховання широко відомі: небесне поховання в Тибеті або 

відправлення в потойбічний світ кремованих останків за течією ріки Інд. Але 

людські кістки виявлені в межах поселень, можуть трактуватися і, як 

залишками жертвопринесень.  

Цікаве відкриття належить С.А. Балакіну, який в процесі розкопок в межах 

Успенського собору Києво-Печерської лаври, виявив кістяк, що за 

радіовуглецевими показниками належить до культурного шару лукашівського 

поселення, відомого тут за житлом-землянкою. Можна припустити, що як і на 

Чапаївському могильнику, що розташовувався за декілька метрів від 

синхронного поселення [Круц, 1977, с. 69-76], тут практикувалось 

тілопокладення за неолітичною традицію, що підтверджується приналежністю 

небіжчиці до середземноморського антропологічного типу [Балакін, 1999, с. 

101-102].  

Тому, логічним є висновок, що лукашівське населення будучи культурно і, 

вірогідно, антропологічно синкретичним з неолітичними групами, частково, 

можливо, разом із шлюбними партнерами, перейняло обряд тілопокладення. 

Разом із занепадом цієї генетичної лінії на початку етапу С ІІ і зміною її 

новоприбулим населенням і софіївськими традиціями, відбулася повна зміна 

тілопокладення в землю на кремацію із розміщенням її в неглибокі заглиблення 

в землі, чи навіть на її поверхні в глиняному посуді або тканині. Зазначимо 

також, що Л.І. Авілова досліджуючи обряд поховання енеоліту Південно-

Східної Європи розглянула відомі до 1980-их рр. варіації обрядів і дійшла 

висновку, що неможливо пов’язувати софіївські кремації з культами 

розвиненого Трипілля по прямій лінії розвитку обряду, через вагомі 

типологічні відмінності, що склалися в процесі складного шляху їх формування 

[Авилова, 1984]. 

Таким чином, викладене свідчить про типовість світогляду лукашівського і 

населення інших ранньоземлеробських культур Старої Європи, які на цьому 
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етапі ще не зазнали вагомого культурного впливу зі сторони скотарських 

патріархальних суспільств.  

Світогляд софіївського населення. Епохальні зміни, що відбулися з 

переходом від етапу С І до етапу С ІІ, відобразилися також в трансформації 

світоглядної «парадигми». Адже, як ми вже зазначали, слідуючи логіці 

марксистського підходу, рівень культури і складність соціальної системи, а 

отже й світоглядно-духовних принципів, прямим чином залежать від 

матеріального і виробничого рівня розвитку суспільства. 

Свідченнями ідеологічних змін етапу С ІІ, більш яскраво виражених в 

регіоні Північного Причорномор’я, є відмінний ніж в КП обряд поховання. Він 

є характерним відображенням вірувань, що панували в Східній Європі на 

початку ранньобронзового часу. Це стало наслідком інтенсивного майнового 

розшарування в середовищі південних пізньотрипільських племен: 

вихватинського, гордінештського, усатівського. Ще яскравішим доводом 

об’єднання гординештського і усатівського пізньотрипільського субстрату з 

населенням ямної культури, є поява групи курганних поховань типу 

Серезліївки на території Нижнього і Південного Бугу і Животилівки на 

лівобережжі Середнього Дніпра [Дергачов, 2004, с.111]. 

Київське Подніпров’я, як вже зазначалося, на всіх етапах існування тут 

носіїв ТК відрізнялося нестандартністю серед пануючих в Східній Європі 

поховальних обрядів. Загалом, як відомо, поховання небіжчиків в середовищі 

ТК набувають регулярного характеру лише на пізньому етапі С ІІ. 

Підтвердженням цього є усатівські, вихватинські, гордінештські і серезлієвські 

могильники [Дергачев, Манзура, 1991]. Виходячи із сучасного стану 

дослідження цього явища, поховання в трипільському середовищі починають 

з’являться на етапах В ІІ – С І, прикладом чого є тілопокладення в печері 

Вертеби [Bilche Zlote, 2013] і могильник Чапаївка, кінця етапу В ІІ – початку 

С І [Круц, 1977, с. 69-76]. Але це епізодичні явища, що скоріше є виключенням 

з усталеного обряду.  
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Загалом кремації – тип поховання, відомий для культур Європи з раннього 

неоліту, але до нашого часу такі могильники дійшли лише частково, будучи 

переважно знищеними ще в давнину, що пов’язано з неглибоким рівнем 

поховальних ям [История человечества, с. 582]. З огляду на існування культу 

вогню, цей обряд міг бути домінуючим в середовищі ранньоземлеробських 

культур Старої Європи. А поясненням його виникнення є припущення, що 

спалювання тіла призводило до «звільнення душі» небіжчика. Поява інвентарю 

в могилах ілюструє віру в потойбічний світ, а зміна поховального обряду 

свідчить про виникнення нових релігійних уявлень або про більш важливе 

соціальне положення похованих. Але, як помітно з попередніх розділів, в цей 

час, як і загалом в період ранньої бронзи, відбувалось багато змін в 

суспільному, господарському і культурно-світоглядному сенсі. Якщо 

оцінювати кремаційні поховання, як прояв виділення соціального статусу з всієї 

маси софіївського населення, то в комплексі з даними про посилення військово-

політичної напруженості в КП і загалом Старій Європі в результаті 

індоєвропеїзації, це може пов’язуватись з формуванням привілейованого 

військового прошарку. За аналогією з поховальними комплексами Східної 

Європи, дослідники впевнено вказують на диференціацію ранньобронзового 

суспільства і софіївського племінного утворення зокрема. З огляду на те, що 

КП було периферійним регіоном, тут не такими відчутними були процеси 

розшаровування суспільства, як в Південно-Східній Європі – серці етно-

культурних процесів Старого Світу, що було зумовлено територіальною 

близькістю до Середземномор’я і Близького Сходу. 

З інтерпретацією софіївських могильників існує проблема від самого 

моменту їх виявлення, яку найкраще сформував М.Ю. Відейко. Співставлення 

характерних рис софіївських (Чернин, Завалівка, Червоний Хутір, Софіївка) і 

кремаційного могильника з території Словаччини (Тібава, культура Тиса, фаза 

Полгар ІІІ), дозволило М.Ю. Відейку поставити питання про неправомірність 

трактування кожного скупчення попелу або урни з кальцинованими кістками, 

як окремого поховання. Приводом цього є похованнями в Тібаві, де контури 
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поховальних ям збереглися чітко завдяки гарній стратиграфії ґрунту, що не 

прослідковувалося в піску КП. Словацькі археологи встановили, що одного 

небіжчика супроводжували від 3-4 до 30 посудин [Відейко, 2000, с. 93; Бурдо, 

Відейко, 2008, с. 152]. Як і софіївські, ці кремації здійснювалися на стороні, 

після чого кістками заповнювалися декілька урн, тканих мішків/полотен або 

просто зсипалися купками в яму, зверху яких розміщувався супровідний 

інвентар (посуд, крем’яні і мідні знаряддя, зброя, прикраси). Інші аналогії, на 

думку вченого, походять з хронологічно близького софіївським могильниками 

типу пам’яток Лажняни.  

Крім загальних паралелей, що дозволили М.Ю. Відейку висунути такі 

припущення, є й реальні факти. Перший – це два фрагменти від однієї 

ножеподібної пластини, що походили з різних скупчень попелу на могильнику 

в Чернині [Відейко, 2000, с. 94]. Другий – аналогія із дослідженим 

Т.Г. Мовшею кремаційним похованням у Цвиклівцях, яке було виявлене у 

вісімкоподібній ямі і складалося з п’яти окремих скупчень кальцинованих 

кісток, розміщених так, щоб відтворити анатомічний порядок кісток 

похованого. В цю ж яму, очевидно, в якості інвентарю були поміщені 18 

посудин, роговий клевець, зернотерки, глиняне грузило і пряслице. Хоча 

Т.Г. Мовша й інтерпретувала поховання як ритуальне, а інвентар як залишки 

тризни, є очевидною схожість з софіївськими кремаціями. Крім цього, частина 

посуду була орнаментована у схожому загальнопізньотрипільському стилі і 

виготовлена «на швидку руку» як і софіївські урни, саме з метою ритуального 

використання. Також, в похованні були присутні перепалені кістки домашніх 

тварин і стулки від молюсків, що вказує й на такий тип супутнього 

«піднесення» [Мовша, 1964].  

Інші курганні поховання, досліджені ще на початку ХХ ст. О.А. Спіциним, 

одне з яких вміщало аналогічний софіївському типу посуд [Рыжов, 2002, с. 

194], також розкривають світогляд пізніх трипільців. Поява цього унікального 

кургану (№8) біля с. Колодистого в Буго-Дніпровському межиріччі, який був 

обкладений камінням і вміщав дві інгумації і кремацію в урнах [Спицин, 1904, 



185 
 
с. 122-124], розкриває специфіку баденізації цього регіону і зливання 

пізньотрипільського населення з ямним. Вірогідно, що перепалені кістки в 

чотирьох (!) посудинах, це повністю аналогічне софіївському обряд поховання, 

за виключенням того, що воно перекрите курганним насипом. Супровідний 

інвентар також аналогічний софіївським могильникам і складається з пряслиць 

і крем’яних ножів на довгих пластинах, з яких декілька були випалені, 

очевидно, разом із небіжчиком у вогнищі, а один ритуально «вбитий» – тобто 

зламаний [Спицин, 1904, с. 124]. Такий стан речей може пояснюватись тим, що 

неможливо було вмістити всю кремацію дорослої людини в один горщик, що 

додатково підтверджує гіпотезу М.Ю. Відейка про групування декількох 

скупчень в одне поховання. Тому, можна припустити, що в Колодистому 

похований один з тих воїнів чи торговців, які проникали з карпатського регіону 

в КП і Буго-Дніпровське межиріччя. Виявлений поруч витягнутий і скорчений 

на спині кістяки, є аналогічним із похованнями сусідніх курганів, що за 

керамікою належать ямній КІС [Спицин, 1904, с. 125]. Втім і ямний обряд на це 

вказує, адже небіжчики були посипані вохрою – сакральним символом сонячної 

енергії. 

Інші висновки М.Ю. Відейка стосовно критичного аналізу матеріалів з 

софіївських могильників, стосуються причин смерті переважної більшості 

похованих там небіжчиків. Частина із них загинули в результаті воєнних 

сутичок і це підтверджується аналізом крем’яних вістер, що несуть сліди 

вогню, а отже перебували в тілі жертви під час її спалення [Бурдо, Відейко, 

2008, с. 153]. Я. Будзішевський зазначив, що більшість наконечників стріл з 

могильника Червоний Хутір були випалені [Budziszewski , 1995, р. 178-179]. 

Для прикладу з могильника Софіївка лише 25-30 % знарядь на пластинах 

перебували у вогні разом з небіжчиком, що на думку дослідника свідчить про 

ритуальне знищення зброї у вигляді умисного розламування крем’яних 

пластин. Що ж стосується наконечників стріл, то вони значно частіше були 

випалені [Budziszewski , 1995, р. 181]. Додатково про насильницьку смерть 
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вказує те, що всі стріли дуже різняться за морфологією, а отже, вказують на 

абсолютно різне походження вбивць [Бурдо, Відейко, 2008, с. 153]. 

Враховуючи це, М.Ю. Відейко гіпотетично об’єднав близькі скупчення 

матеріалів, змоделювавши таким чином альтернативну структуру софіївських 

могильників. За нею «нові поховання» включають від 3 до 10 «старих», 

виділених в Завалівці Ю.М. Захаруком і В.О. Круцом [Круц, 1968], в 

Червоному Хуторі В.М. Даниленком і М.Л. Маркевичем [Даниленко, 

Маркевич, 1956], в Чернині В.І. Канівцем [Канівець, 1956], в Софіївці 2 

І.М. Самойловським і Ю.М. Захаруком [Самойловський, 1952а; Захарук, 1952]. 

Таким чином, традиційне трактування кількості усіх відомих софіївських 

похованих зменшилось з 450 до 89 [Відейко, 2000, с. 93, табл. 1]. Результатом 

цього є те, що висунута О.Г. Колесніковим концепція ділення поховань на 

«дуже багаті» (8,9 %), «багаті» (33,7) і «рядові» (57,4) [Колесников, 1993, с. 94-

97, Табл. 13], вірогідно, є хибною. Додатковим доводом, на думку 

М.Ю. Відейка є й той факт, що на інших могильниках ранньої бронзи не 

зафіксовано такої аномально великої кількості поховань без інвентарю 

[Відейко, 2000, с. 95], адже лише 42,5 % з усіх аналізованих 404 поховань 

О.Г. Колесніков відніс до «інвентарних» [Колесников, 1993, с. 87]. Таким 

чином, всі софіївські поховання, яких виявилось не так і багато, можуть 

належати лише привілейованій верстві воїнів. 

Нажаль, довести правомірність гіпотези М.Ю. Відейка без проведення 

ретельних польових досліджень неможливо. Але всі наразі відомі могильники 

досліджені повністю або знищені. Шанс на те, що якийсь з невідомих до цього 

часу могильників вцілів, майже відсутній, що пов’язано із активним 

антропогенним тиском на ландшафт КП і їх традиційним розташування на 

піщаних дюнах, які або затоплені водами  Київського моря, або перевіяні 

вітрами і сільськогосподарською технікою.  

Що ж стосується інших проявів матеріальної культури, які дозволяють 

судити про світогляд софіївського населення, до них віднесені кераміка і 

глиняна пластика – все що збереглося до нашого часу. Трансформація 
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керамічного комплексу і особливо його стилістичних рис, характеризується 

майже повним зникненням розписних посудин. Символи на їх тлі спрощуються 

і зводяться до простого набору смуг, цяток і символів «дерева». Прикладами 

цього є поодинокі уламки посуду з поселень Кирилівські висоти, Козаровичі, 

Видубичі, Бортничі. Очевидно, цей тип посуду зберіг свої сакральні риси і був 

поширений лише на тривалих поселеннях або племінних центрах, а також 

могильниках. Горизонтальні ряди цяток можна трактувати як закликання дощу, 

а символ «дерева», як і раніше пов’язаний з темою родючості. Цікавим є те, що 

розпис наносився вже не лише на столовий посуд, а й на кухонну кераміку з 

пористою поверхнею. Інколи простежується імітація поширеного в баденській 

культурі орнаменту у вигляді трикутників із 3-4 тонких паралельних ліній. Це 

наслідування баденського стилю наносилося здебільшого дрібним зубчастим 

штампом, вірогідно, для імітування відбитку шнура. В цей час домінуючим 

елементом орнаменту стає конічний наліп, який можна трактувати як символ 

чоловічого початку, що, можливо, викликано посиленням патріархальності 

суспільства на етапі С ІІ. Широко розповсюдженя зазнають хвилясті вінця 

посудин – орнамент поширений в середовищі ямної КІС і пивихинської 

культур. Тому, очевидним є те, що він потрапив сюди з середовища південно-

східних сусідів, адже насічки на лукашівських посудинах були ледь помітними.  

Інший невід’ємний елемент – керамічні пряслиця, що прикрашені 

радіальними лініями з тонких наколів, що перетинаються в центрі. Безперечно, 

такий тип орнаменту асоціюється з символом Сонця, якому поклонялися 

індоєвропейські народи. Зображення їх саме на пряслиці, знарядді за 

допомогою якого прялася вовна для отримання нитки, очевидно, є не 

випадковим. З огляду на те, що всі прясла етапу С ІІ мають орнамент, 

припускають, що це невід’ємний елемент міфології нової епохи, що розвинувся 

до відомого в Стародавній Греції мотиву «нитки долі». Поясненням цього є 

зростання значення ДРГ за доби бронзи і затяжний медитативний процес 

прядіння, під час якої й зароджувались міфи. Як вже згадувалося, відбиток 

шнура зустрічається й на посуді. 
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Таким чином, описані вище особливості софіївських поховань і 

матеріальної культури дозволяють реконструювати умови, що призвели до 

остаточного зникнення тих незначних трипільських рис, що збереглися до її 

фінальної стадії існування в кінці етапу С ІІ. Пояснення В.О. Круца пов’язане з 

міграцією давньоямного племені, яке нібито витіснило софіївське населення на 

Східну Волинь, де те в свою чергу змішалися з городсько-волинським [Круц, 

1977, с. 156]. Але радіокарбонне датування і особливості матеріальної 

культури, дозволили спростувати цю гіпотезу, адже пам’ятки городського типу 

співіснували із софіївськими і стали основою для їх утворення, а не навпаки.  

Обґрунтоване пояснення цьому процесу, з яким ми повністю 

погоджуємося, навів М.Ю. Відейко. Першим фактором, на думку вченого, були 

криваві війни між окремими групами воїнів в середовищі софіївського племені. 

В цей час боротьба за ресурси стала скоріше правилом ніж виключенням, про 

що свідчать матеріали й з інших регіонів Східної Європи. Так, в середовищі 

усатівського племені також процвітали постійні конфлікти, що підтверджується 

похованнями в курганах, кістяки з яких несуть на собі сліди від популярної в ті 

часи зброї – сокир-молотів. Активність сутичок в Північному Причорномор’ї, 

М.Ю. Відейко пояснює конкуренцією за контроль торгівельного шляху, який 

з’єднував два світи – Європу і Степ. Як вже зазначалося аналогічне ключове 

положення займало й софіївське плем’я в КП, де перетиналися водні артерії. 

Наступний фактор – наступ ранньобронзового населення. Культура 

кулястих амфор поширилась із заходу, зайнявши землі Волині і Поділля, так, 

що західна межа КП стала її крайньою східною точкою поширення (Додаток Б: 

Б. 6). Носії культури шнурової кераміки заселили Північну Європу аж до 

Подесення, а населення ямної КІС зайняло лівобережжя КП. Тому, важко точно 

визначити, яка саме культура поглинула залишки софіївського племені, що 

виявилося затисненим з трьох сторін. Вірогідніше за все, як і більшість пізніх 

трипільців Волині, софіївці влилися до складу ККА, але не варто відкидати й 

роль середньодніпровського варіанту ямної культури, як потужного 
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культурного утворення, в процесі поглинання фінальнотрипільського 

населення. 

Підсумовуючи підрозділ 3.4. заначимо, щоголовним достовірним 

джерелом для реконструкції світогляду лукашівського населення є багатий 

набір символів керамічного посуду. Він потрапив у КП, головним чином, із 

Канівщини і Буго-Дніпровського межиріччя і відображає згасаючі образи 

розвиненого Трипілля. Нанесенням геометричних фігур давні майстри 

намагалися структурувати оточуючий їх всесвіт, привнести порядок і гармонію 

у хаос. Слідування сонячному календарю і преклоніння перед природними 

силами циклічного відродження, відобразилися у символах кола, дерева і 

спіралі. Практикування ритуалів і культів пов’язані з виготовленням керносів – 

посудин з кількома горловинами, а також керамічних «вівтарів», людських 

статуеток і фігурок тварин. Жіночі статуетки, безперечно, є символами 

родючості і, вірогідно, елементами культових дій, під час яких вони 

приносилися у жертву богам. За відсутності поховань, крім тілопокладень, що є 

відображенням ритуалу неолітичної складової лукашівського населення, 

припускаємо, що за умов існування культу вогню у трипільців, лукашівське 

населення також практикувало обряд кремації, що не відобразився 

археологічно. Варто відмітити й те, що ритуал спалювання поселень у 

лукашівському середовищі поступово відмирав, аж до повного зникнення  

На початку етапу С ІІ відбулася доволі помітна зміна світоглядної 

«парадигми» пізньотрипільського населення. Трансформувалися знакові 

системи: відмирають символи землеробського світу Старої Європи і все більше 

поширюються популярні у індоєвропейців знаки Сонця. Як і в середовищі 

більшості ранньобронзових культур Східної Європи, у софіївського населення 

з’явилися поховання небіжчиків із супутнім інвентарем, а це свідчить про віру в 

потойбічний світ після смерті. Появу кремацій не можна пояснити прямим 

еволюційним розвитком, за відсутності аналогічних поховань у лукашівського 

населення. Тому, існує гіпотеза, що цей обряд був принесений разом із іншими 

культурними впливами із території Карпато-Дунайського регіону. 
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Безперечно, населення Подніпров’я було інкорпороване в культурні 

процеси, що вирували в кінці енеоліту на території Східної Європи. За часів 

розвиненого Трипілля і початку пізнього етапу С І, культурні впливи 

поширювались повільніше, разом із землеробсько-скотарським населенням, яке 

мало на певний час осідати, поетапно освоюючи нові території. В середині – 

кінці IV тис. до н.е. людство стає більш рухливим, опановуючи перший 

колісний транспорт, як на ранньому зображенні воза із поселення Броночіце 

[Bakker та інші, 1999]. Ґрунтовними дослідженнями встановлено і доведено 

факти взаємодії пізньотрипільського населення через прямі контакти з носіями 

культур ВЛК, КЛП, нижньомихайлівською і дереївською, а через 

опосередковані і нетривалі з ККА, культурою Полгар пізньої фази С, Баден ІV, 

Костолац, Коцофені II/III і Чернавода ІІІ. Спростовано ідею синхронності з 

КШК, намічено напрямок контактів з енеолітичним населенням Кавказу, за 

посередництва кочового населення Приазов’я.  

 Поширення патріархального укладу суспільства, притаманного 

індоєвропейським курганним культурам, призвело до поступового виділення 

військового прошарку на чолі з вождями. Активного розвитку набуває торгівля 

і накопичення ресурсів, що призвело до укріплення деяких поселень і 

розповсюдження зброї. Погіршення клімату штовхало окремі племена до 

переселення, що ставало причиною частих воєн, які закінчувалися втратою 

слабшими колективами найбільш цінного майна – худоби. Виділення верхівки і 

зосередження у її приватній власності основного багатства: худоби, металевої 

зброї, прикрас, лише пришвидшило розчинення пізньотрипільського населення 

у середовищі ранньобронзових культур: ямної, кулястих амфор і шнурової 

кераміки. Адже в першій третині ІІІ тис. до н.е. групи цього населення поділили 

ареал існування пізнього Трипілля, утворивши своєрідну межу або контактну 

зону в Середньому Подніпров’ї, що додатково підкреслює зростання 

торгівельно-стратегічного значення цього регіону за доби бронзи.  

Вирішення питання зникнення софіївського населення перегукується із не 

до кінця вирішеною проблемою виникнення індоєвропейців. Тому, якщо 
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слідувати курганній гіпотезі М. Гімбутас, розвиненої Д. Меллорі [Mallory, 

1989], Д. Ентоні [Anthony, 2007], В.Н. Даниленком [Даниленко, 1974], 

Н.Я. Мерпертом, В.О. Дергачовим [Дергачев, 2007] і іншими вченими, 

зникнення лукашівського населення і поява софіївського, пов’язані із 

«завоюванням» Старої Європи, коли на місці старих формацій виникали нові 

синкретичні. Якщо слідувати гіпотезі К. Ренфрю [Renfrew, 1987], за якою масив 

енеолітичних культур Південно-Східної Європи, до якого належали трипільці, і 

є тими «індоєвропейцями», що просунулись разом з відтворюючим 

господарством з території Анатолії, логічно, що культурна, господарська, 

соціальна і світоглядна трансформації в середовищі пізньотрипільського 

населення, проходили не в наслідок зовнішніх впливів, а через кліматичні 

зміни, від яких населення доісторичної епохи залежало найбільше.  
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ВИСНОВКИ 

В результаті дослідження пізньотрипільського населення Київського 

Подніпров’я, проведеного із залученням широкого кола археологічних джерел і 

розглядом об’єкта дослідження в контексті синхронних культурних колективів 

Східної Європи, були сформульовані такі висновки. 

Аналіз історіографії і результатів археологічних досліджень, показав, що 

трактування походження і місця об’єкта дослідження відносно синхронних 

культур Східної Європи, змінювалося в залежності від рівня розвитку 

історичної науки. Незважаючи на часткову вивченість феномену пізнього 

Трипілля Київського Подніпров’я, завдяки розвитку знань і поширенню нових 

підходів, методик, а також постійному поповненню джерел, дана проблематика 

вимагає переоцінки і перегляду основних положень. 

За 120 років досліджень було відкрито і частково досліджено 112 давніх 

поселень, стоянок, могильників і місцезнаходжень матеріалів, що віднесені в 

межах регіону Київське Подніпров’я до пізнього етапу існування культурно-

історичної спільності Кукутень-Трипілля. Із моменту перших відкриттів кінця 

XIX ст., постала проблема трактування феномену населення «мальованої 

кераміки із берегів Дніпра». Формування принципів археологічної науки 

сприяло спростуванню автохтонної теорії В.В. Хвойки, на користь 

цивілізаційного підходу, закладеного ще Ф.К. Вовком. Вчений вперше довів 

спільність місцевого неоліту-енеоліту із старожитностями Південно-Східної 

Європи і Малої Азії, а також поширення звідти відтворюючого господарства. 

На основі першої періодизації С.С. Магури, розвиненої Т.С. Пассек, було 

обґрунтовано виділення пізнього Трипілля з локальним варіантом в межах 

Київського Подніпров’я. Новий етап розвитку наукової дискусії, висновки із 

якої доповнили бачення процесу завершення енеоліту і становлення доби 

бронзи, пов’язані із дослідженнями і трактуваннями унікальних кремаційних 

могильників софіївського типу. В результаті дискусії була обґрунтована 
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історична реконструкція Ю.М. Захарука, який вказав на посилення 

патріархальності суспільства, зародження майнового розшарування, широких 

торгівельних зв’язків і військових конфлікти в середовищі софіївського 

населення. Ключове місце займає праця В.О. Круца «Пізньотрипільські 

пам’ятки Середнього Подніпров’я», в якій обґрунтовано виділення 

лукашівського типу як своєрідного сегменту пізнього Трипілля. Заслуга 

В.Г. Збеновича, Т.Г. Мовші, В.О. Дергачова, полягає у виділенні загального 

пізньотрипільського горизонту, що поширився на етапі С ІІ по всьому ареалу 

кукутень-трипільської спільності, переважно із бринзено-жванецькими 

традиціями Подністров’я, що вплинули на формування й софіївського 

населення. Важливо, що В.Г. Збенович першим загострив питання, щодо теорії 

В.О. Круца, про прямий еволюцій розвиток від лукашівського до софіївського 

населення. Подальше обґрунтування хибності цього підходу відображено в 

історичних реконструкціях М.Ю. Відейка і  розробках автора. 

Таким чином, сучасна історіографія переважно сформована роботами 

В.О. Круца, В.О. Дергачьова, О.Г. Колеснікова (Корвін-Піотровський), 

М.Ю.  Відейка, Г.М. Бузян, С.М. Рижова і Е.В. Овчинникова, та працями 

закордонних дослідників М. Гімбутас, Д. Меллорі, Д. Ентоні, Н.Я. Мерпертом, 

А. Косько та іншими. Питаннях палеоекономіки і демографії висвітлили  

С.М. Бібіков і В.О. Круц, а пізніше О.Г. Колесніков. Завдяки роботам 

Г.М. Бузян було введено до наукового обігу пласт інформації, щодо 

лівобережного куща лукашівських пам’яток типу Крутуха-Жолоб. 

М.Ю. Відейко, С.М. Рижов, Е.В. Овчинников встановили специфіку 

формування Коломийщини 1, канівського, ржищівського і григорівського 

варіантів розвиненого Трипілля, населення яких контактувало з лукашівським і 

вплинуло на його формування і розвиток. Питання хронології і періодизації, на 

сучасному етапі виглядають так: лукашівське населення існувало на етапі С І – 

3600-3300 рр. до н.е., а софіївське на етапі С ІІ – 3200-2900 рр. до н.е. З огляду 

на хронологічну перерву між цими групами, М.Ю. Відейко загострив проблему 

виникнення софіївських старожитностей, утворених не лише носіями 
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прийшлих подністровських традицій, а й принесених з ними ранньобронзових 

культур кола Баден-Костолац-Коцофень-Чернавода Карпато-Дунайського 

регіону. На противагу думці про місцеве походження, появою цих елементів 

М.Ю. Відейко пояснив можливе виникнення кремаційних поховань – із 

середовища культури Полгар, генетичної попередниці культури Баден.  

Аналіз джерельної бази показав, що для розкриття поставлених завдань в 

розпорядженні автора є достатня кількість джерел. Серед них найбільш масова 

категорія – археологічні дані: керамічні комплекси, виробничий інвентар, 

структура поселень: їх розміщення і особливості забудови. Методологія 

дослідження сформована формальним, гіпотетичним, історичним і системним 

підходами, а залучені методи включають: порівняння, вимірювання, 

картографування, теоретичне моделювання, методи математичної статистики, 

принципи типології і класифікації. 

З’ясовано, що природно-кліматичні умови Київського Подніпров’я 

характеризувалися суцільним залісненням регіону, континентальним в міру 

теплим і вологим кліматом кінця атлантикуму в часи існування лукашівського 

населення. Встановлено, що в цей період вже сформувалася структура 

грунтово-рослинного покрову близького до сучасного. Тому давні землероби 

селилися переважно на лесових плато, орієнтуючись на освоєння багатих 

екологічних ніш, утворених басейнами річок Ірпеня, Тетерева, Стугни, Десни і 

Трубежу в місцях впадання у Дніпро. Природне багатство регіону дозволило 

практикувати мисливство, рибальство і збиральництво, значення яких ще 

більше загострились на етапі С ІІ, в часи переходу до суббореального 

посушливого і більш холодного клімату. Аридизація і як наслідок екологічна 

криза, вірогідно, посилена потужними виверженнями вулканів, погіршили 

умови ведення землеробства на користь посилення ролі скотарства. За умов, 

коли на початку доби бронзи значно посилились торгівельні зв’язки, 

спричинені потребами солі, прикрас, олова і миш’яку для виплавки бронзи, 

Київське Подніпров’я як центр пересікання потужних водних напрямків 
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транс’європейського шляху сполучення – Дніпра, Прип’яті і Десни, стало 

одним із потужних центрів міжкультурних взаємодій. 

Досліджено лукашівський розписний посуд і встановлено, що він потрапив 

в Київське Подніпров’я з ареалу пам’яток західно-трипільської культури: 

канівської і, можливо, томашівської груп пам’яток. Врізаний орнамент, 

типовий для східнотрипільської лінії, поступово спростився до повного 

зникнення в кінці етапу С І. З плином часу і пропорційно віддаленню на північ, 

зріс відсоток кухонного посуду, а кількість вживаних форм зменшилась. Із 

інокультурних впливів, що знайшли відображення у лукашівській кераміці, 

відмітимо появу значної кількості (до 50%) чорнолискованої кераміки, що 

маркує синкретизм з традиціями волино-люблінської розписної кераміки.  

Встановлено, що софіївська кераміка проявляє спільні із усіма групами етапу 

С ІІ загальнопізньотрипільські риси орнаментації, стилістики і технології 

виготовлення. Початок проникнень бринзено-жванецьких і зливання з 

пізньолукашівськими традиціями, відобразилося у синкретичному керамічному 

комплексі поселення Кощіївка 8. Це прояв перших переселень із території 

Східної Волині і Поділля, які дещо згодом сформували софіївський варіант 

пізнього Трипілля. В цих керамічних комплексах помітні, хоч і слабше ніж на 

пам’ятках Гординештської і Городської груп, віяння ранньобронзових культур 

карпато-дунайського регіону, у вигляді «рогатих ручок» і кулястих амфор. 

Повне домінування хвилястих насічок по краю вінець і поява «перлин» під 

ними, вказують на інший потужний напрям впливу – із лівобережжя 

Середнього Подніпров’я, зайнятого пізніми середньостогівськими племенами 

культури Пивиха. Тому, за аналогією з керамічними комплексами всієї Східної 

Європи, що зазнали кардинальної трансформацій в період 3300-3200 рр. до не., 

констатуємо такі ж переміни в гончарних традиціях Київського Подніпров’я, 

що дозволяє відносити їх за цими проявами до доби ранньої бронзи. 

Проаналізовано виробничий інвентар, що повністю відповідав потребам 

палеоекономіки енеоліту – початку доби бронзи і ілюструє спільність рис зі 

знаряддями землеробсько-скотарського населення Південно-Східної Європи. 
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Для обробки полів і будівництва із кістки і рогу виготовляли мотики, а для 

виготовлення одягу – кістяні проколки. Крем’яні знаряддя із волинського 

кременю представлені серпами, ножами на пластинах, скребачками і 

наконечниками стріл. Керамічні тягарці від вертикальних верстатів слугували 

потребам виготовлення тканого полотна. Наявність одиничних мідних виробів, 

що слугували елементами високого статусу, пояснюється відсутністю у 

лукашівського населення соціального розшарування, віддаленістю від 

мідноливарного Карпатського регіону і обряду, що передбачав наявність 

цінного поховального інвентарю. Софіївське населення використовувало схожі 

крем’яні і кістяні вироби. Зростання значення прядіння на початку доби бронзи 

відобразилося в поширенні керамічних пряслиць. Поява численних кам’яних 

шліфованих сокир-молотів відображає проникнення із Карпатського регіону 

баденських впливів і посилення військових конфліктів. Зростання обмінних 

контактів із віддаленими регіонами Кавказу і Прибалтики відобразилося у 

прикрасах, виявлених на софіївських могильниках. 

Охарактеризовано лукашівські поселення, що за способом освоєння 

ландшафту поділяються на: висотні, що займали край борових і лесових терас;  

низинні на підвищеннях в заплавах рік. Перші пов’язані з розміщенням поблизу 

ділянок плато зі сформованими ґрунтами для полів, а другі, переважно, 

синкретичним неолітично-трипільським характером і мисливсько-рибальською 

направленістю. Більшість лукашівських поселень складаються із 12-15 жител 

на площі до 3 га, що розміщені по-колу або рядами. Більші за розміром лише 

поселення Крутуха-Жолоб (10 га) і, вірогідно, Львівська площа. Забудовані 

вони або наземними глинобитними одноповерховими житлами, можливо, крім 

Крутухи-Жолоб, де простежені масивні перекриття другого поверху, або 

заглибленими у землю житлами, що характерно для більш північних поселень. 

Софіївський етап проявив тенденції до зростання кількості заплавних селищ і 

будівництва землянок, за виключенням поселення перехідного типу Кощіївка 8, 

і легких дерев’яних конструкцій на короткотривалих стійбищах. Середня 

площа сезонних поселень – 0,5 га, а тривалих – до 1, 5 га. Виключенням є 
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унікальне укріплене валом поселення Козаровичі, загальна площа якого 10 га, а 

оточеної частини – близько 3 га.  

Результати аналізу просторової поведінки пізньотрипілського населення 

підтвердили поетапність заселення регіону, а метод статистики найближчого 

сусідства його кластеризацію, що ілюструє реальну суспільну організацію у 

формі общин, об’єднаних спільним походженням і культурними зв’язками. 

Значна площа і відповідно низька густота населення, близько 0,25 чоловік на 1 

км.кв., дозволяють констатувати існування «розсіяного вождівства», як типу 

організації в середовищі лукашівського населення. Створена 

палеодемографічна модель передбачає, що середня кількість жителів для 

лукашівських поселень складала близько 140 людей, а це 1260 чоловік на 

синхронних селищах і 7560 осіб за весь час існування цього культурного 

утворення. Середня кількість жителів софіївських поселень була в межах 70 

чоловік, крім непомірно великого укріпленого селища Козаровичі, яке, 

вірогідно, слугувало племінним центром [Кириленко, 2015а, с. 96]. З 

урахуванням збільшення кількості софіївських поселень, чоловік на 1 км.кв., 

констатуємо незначне зростання густоти заселення – до 0,3 чоловік на 1 км.кв. 

Реконструкція ролі синхронних колективів показала, що із самого початку 

трипільське населення Київського Подніпров’я зароджувалось як субстрат 

«західної» і «східної» трипільських культурних традицій. Помітна роль в 

складенні місцевого Трипілля належить місцевим але нечисленним групам 

неолітичного населення києво-черкаської культури. На етапі С І в середовищі 

лукашівської групи фіксуємо потужні елементи волино-люблінської культури 

розписної кераміки і культури Малиця. З 3300-3200 рр. до н.е в Київське 

Подніпров’я почали проникати й поодинокі елементи культурного кола Баден, 

що стали особливо помітними в процесі утворення софіївського варіанту. 

Очевидно, що їх принесли переселенці із Буго-Дністровського межиріччя, що 

відомі за пам’ятками бринзено-жванецького типу, які поглинули залишки 

пізньолукашівського населення. Додатково цей культурно-антропологічний 

субстрат включив елементи культури Пивиха. Вливання населення культур 



198 
 
кулястих амфор і шнурової кераміки, про що зазначали деякі дослідники, не 

представлені синкретичними матеріалами із софіївських пам’яток, тому це 

питання потребує подальшого вивчення.  

Дослідженнями в галузі палеоекономіки було встановлено, що існуючи за 

сприятливих умов Атлантичного періоду лукашівське населення продовжувало 

практикувати господарські традиції розвиненого періоду – скотарство і 

землеробство, що доповнювалося мисливством, рибальством і збиральництвом. 

З початком етапу С ІІ Київське Подніпров’я зазнало відчутного антропогенного 

впливу, що проявилося у зменшенні лісового покриву. Це співпало із 

збільшенням поголів’я вівці і кози у софіївського населення, випас яких 

потребував відкритих ділянок. Роль землеробства, в умовах погіршення 

клімату, понизилась на користь збиральництва, скотарства і  мисливства. З 

огляду на зародження торгівельних відносин, шерстяна пряжа і полотно з неї 

могло бути для софіївського населення продуктом обміну для отримання 

мідних виробів із території карпатського мідноливарного центру.  

Реконструкція суспільної організації пізньотрипільського населення 

ґрунтується на виділенні найнижчої організаційної ланки – кровноспорідненої 

сім’ї, що є основою локальної общини. В основі лукашівської общини лежав 

принцип спільної власності на землю. Планування схожих поселень по колу 

свідчить про відсутність майнової нерівності, а наявність жіночих статуеток – 

про сповідування культу Великої Богині і, очевидно, матрилінійне ведення 

спорідненості. Роль вождя в лукашівських общинах мала ситуаційний характер, 

обмежуючись часом і навичками. З огляду на малу чисельність і низьку густоту 

заселення, між лукашівськими общинами або вождівствами, очевидно, існував 

зв’язок у формі союзів, що укладалися і розривалися в залежності від обставин.  

Суспільна організація софіївської групи відображає концептуальні зміни, 

пов’язані із посиленням патріархальності і мілітарності суспільства, 

викликаних виділенням племінної верхівки і групи воїнів. Це викликано 

посиленням скотарства, а отже й чоловічої ролі, а також загальним 

напруженням відносин між колективами Старої Європи, що стають більш 
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мобільними в умовах кліматичної кризи. Це призвело до появи майнового 

розшарування, пов’язаного із виникненням приватної власності на худобу, і, як 

наслідок, низки зумовлених цим конфліктів. Будівництво укріпленого 

племінного центру Козаровичі і створення кремаційних могильників, доводить 

існування військових сутичок і виділення общинної верхівки.  

Реконструкція світогляду лукашівського населення базується, головним 

чином, на багатому наборі символів розписного керамічного посуду, що 

переважно походить з території Канівщини і Буго-Дніпровського межиріччя. 

Геометричні фігури слугували структурними елементами в оточуючому давніх 

людей хаосі, а слідування сонячному календарю і преклоніння перед 

природними силами циклічного відродження, відобразилися у символах кола, 

дерева і спіралі. Існування ритуалів і культів пов’язані з керносами, 

керамічними «вівтарями», людськими статуетками і фігурками тварин. Жіночі 

статуетки є символами родючості, а виявлення їх переважно зламаними, 

свідчить про символічне принесення у жертву богам. З огляду на сповідування 

культу вогню, що відобразилося у спалюванні поселень, можна лише 

припустити, що поховальний обряд в середовищі лукашівського населення, 

також пов’язаний із кремаціями, які не відобразилися археологічно. Перехід до 

етапу С ІІ пов’язаний зі значною зміною світогляду в середовищі 

пізньотрипільського населення. Це відобразилося у трансформації знакових 

систем: землеробські символи Старої Європи поступово відмирають на користь 

популярних у індоєвропейців знаків Сонця. А також появі поховань у формі 

кремацій, переважно із супровідним інвентарем, що в ряді випадків підкреслює 

виділення соціальної еліти. За браком доказів, появу цього обряду не можна 

пояснити витоками лише із трипільських традицій. Тому,  слідуючи фактам, що 

підтверджують проникнення активних культурних впливів із території 

Карпато-Дунайського регіону, припускаємо, що софіївські кремаційні 

могильники також є їхніми проявами.  

Процес остаточного зникнення культурних рис, притаманних софіївському 

варіанту пізнього Трипілля, пов’язаний із загальними тенденціями, що 
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переважали в суспільствах раннього періоду доби бронзи. Погіршення клімату 

активізувало процес пошуку кращих ареалів проживання, а отже й постійні 

переселення, що викликало посилення військової напруги. В умовах активізації 

товарообмінів, поширення зброї і виділення прошарку воїнів, посилюється роль 

вождів, що сприяло остаточному становленню патріархального укладу в 

тогочасних суспільствах Східної Європи. Переймання софіївським населенням 

перелічених рис, особливо притаманних для індоєвропейських спільнот 

ранньобронзових культур: ямної, кулястих амфор і шнурової кераміки, 

пришвидшило розчинення залишок досліджуваного населення, переважно в 

середовищі перших двох. Таким чином, в першій третині ІІІ тис. до н.е. 

Трипілля як культура зникає остаточно, а Середнє Подніпров’я стає 

контактною зоною згаданих культур. Це підтверджує зростання значення 

регіону і висновок, що софіївське населення розчинилося в середовищі відразу 

декількох ранньобронзових культур.  
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доване 

4. 
Вигурі-
вщина 

Київ, колиш-
нє с. Вигурі-
вщина (нето-
чне) 

С ІІ, соф., 
п. (?) 

відоме за 
О.Г.Шапошні
ковою (1950-
ті рр.) 

Шапошнікова, 
1953, с. 147. 

Зруйно-
ване 

5. 
Виду-
бичі, 
мис 
Чайка 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
25' 16.7236" 
N, 30° 34' 
1.4100" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

І.І.Мовчан 
(1971 р.) 

І.І.Мовчан 
(1971-1972 рр.) 
(2 ями) 

високий 
мис, до 5 га 
(147 м над 
93 м) 

Мовчан, Ф.е. № 
1971/18в; Мовчан, 
1975. 

НФ ІА 
НАНУ 

Поруй-
новане в 
т.ч. в 
давнину 

6. 
Випов-
зів 
(Лута-
ва/Карп
илівка) 

Черн обл., 
Козелецький 
р-н., на Пн.-
Сх. Від с. 
Виповзів 
(Lat/Lon: 50° 
56' 45.0795" 
N, 30° 48' 
7.8955" E) 

С ІІ, 
соф./лук., 
п. (?) 

На початку 
XX ст. А.Г. 
Розановим 

невисокий 
мис (110 м 
над 100 м 
заплави) 

Пассек, 1949, с. 
181; Козловська, 
1928, с. 49 . 

Фонди 
ОКМ 

7. 
Више-
ньки оз. 
Бакла-
жне 

Бориспільсь-
кий р-н., Пд.-
Зах. околиця 
с. Вишеньки 
(Lat/Lon: 50° 
17' 23.1198" 
N, 30° 41' 
57.3848" E) 

неоліт/ С 
І, лук., 
синкре-
тичне (?) 

Д.Я. Телегін, 
В.О.Круц, 
Д.Ю. Нужний 
(1979 р.) 

Д.Я. Телегін, 
В.О.Круц, 
Д.Ю. Нужний 
(1979 р.) 

дюна, до 1 
га (90 м над 
87 м ріве-
нем Дніп-
ра) 

Телегин, та інші, 
Ф.е. № 1979/18; 
Телегин, Титова, 
Ф. е. № 1981/24; 
Телегин, Титова, 
Ф. е. № 1982/1. 

НФ ІА 
НАНУ 

ДОДАТОК А 

Реєстр пізньотрипільських пам’яток Київського Подніпров’я
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8. 
Вовча 
гора 

Черн. обл., 
Козелецький 
р-н, с. Полі-
ське, неточне 
--- (Lat/Lon: 
50° 54' 
51.8506" N, 
30° 52' 
15.7748" E) 

С ІІ, соф., 
п. (?) 

На початку 
ХХ ст. крає-
знавцем Сах-
новським, 
Ф.Б.Копилови
м (1949 р.) 

Макаренко, 1926; 
Копилов та інші, 
1952; Шапошні-
кова, 1953. 

Фонди 
ОКМ 

Зруйно-
ване (?) 

9. 
Гатне 

Києво-Свят. 
р-н., терито-
рія с. Гатне  
(Lat/Lon: 50° 
21' 37.0290" 
N, 30° 24' 
41.9876" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

В ході охо-
ронних дослі-
джень (2015 
р.) 

2015 р., зали-
шки 1 землян-
ки 

ділянка 
плато, не-
висока 
тераса р. 
Сіверки 

Поруй-
новане 

10. 
Гвоздів 

Києво-Свят. 
р-н., на Пн.-
Сх. Околиці 
с. Гвоздів  
(неточне) 

С ІІ (?), п. 
(?) 

схили під-
вищення 
лівого бе-
рега р. 
Гвоздовки , 
3 га 

Петрашенко, Ко-
зюба, 1993, с.27 

11. 
Глібів-
ка 

Вишгородсь-
кий район, на 
Сх. околиці 
с. Глібівка 
(Lat/Lon: 50° 
47' 28.7414" 
N, 30° 22' 
21.6900" E) 

С І/С ІІ 
(?), п. 

Орлов Р.С., 
Терпиловсь-
кий Р.В., Ко-
зюба В.К 
(1996 р.) 

Поруй-
новане 
розми-
вами 
берега 
Київсь-
кого 
водос-
ховища 

12. 
Гнідин 
(2/ур. 
Млин) 

Бориспільсь-
кий р-н., Пн.-
Зах. околиця 
с. Гнідин 
Lat/Lon: 50° 
19' 43.7533" 
N, 30° 41' 
40.7100" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

М.П.Кучера 
(1960 р.) мож-
ливо те, що 
відкрив В.В. 
Хвойка 

дюна над 
озером (90 
м над 87 м 
рівнем 
Дніпра) 

Кучера, Ф.е. № 
1960/2; Телегин та 
інші, Ф.е. № 
1979/18. 

НФ ІА 
НАНУ 
(?) 

13. 
Гребля 

Переяслав-
Xмельницьк
ий р-н., на 
Пн.-Сх. око-
лиці с. Греб-
ля (Lat/Lon: 
50° 06' 
37.8194" N, 
31° 26' 
47.5220" E) 

С І, лук., 
п. 

Г.М.Бузян 
(1998 р.) 

глинобитні 
житла 

ділянка 
плато пра-
вого берега 
р. Трубіж, 5 
га 

Бузян, Павленко, 
1999, с. 74. 

Фонди 
ПХДІК
З 

14. 
Гребе-
льки 

Броварський 
р-н., між сел. 
Гребельки і 
Світильня 

С І/С ІІ, 
п. (?) 

О.К.Сиромятн
иков (2002 р.)  

дюнне 
підвищен-
ня, 0,5 га 

Сиромятников, 
2003, с. 258. 

15. 
Деми-
дів 
(2/ур. 
Вал) 

Києво-
Святошинсь-
кий р-н., Пн.-
Сх. околиця 
с. Демидів 
(Lat/Lon: 50° 
44' 19.9786" 
N, 30° 20' 
22.1047" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

Д.Я. Телегін 
(1962 р.) 

С.С. Березан-
ська, В.О. 
Круц (1973 р.) 

невисокий 
мис / під-
вищення, 
обмежений 
річками 
Ірпінь і 
Кизка (101 
м над 96 м 
заплави) до 
2-3 га 

Телегін,  та інші, 
Ф.е. № 1962/15; 
Березанская, 
Круц, Ф.е. № 
1973/28. 

НФ ІА 
НАНУ 

Повніс-
тю 
зруйно-
ване (?) 
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16. 
Доман-
тово 
(ур. 
Вороні-
гівка) 

(Lat/Lon: 51° 
05' 48.0695" 
N, 30° 26' 
39.4399" E) 

С ІІ, соф., 
нетривале 
п. 

вперше згаду-
ється Д.Я. 
Телегіним і 
В.О. Круцом 
(1963 р.) 

Д.Я. Телегіним 
і В.О. Круцом 
(1963 р.) скуп-
чення кераміки 
і крем҆҆҆҆яних 
знарядь 

дюна над 
заплавою 
Дніпра (99 
м над 97 м 
рівенем 
Дніпра) до 
1 га 

Телегін, Круц, 
Ф.е. № 1963-
1964/13; Круц, 
1969. 

НФ ІА 
НАНУ 

Повніс-
тю 
зруйно-
ване 
(затоп-
лене 
водами 
Київсь-
кого 
моря) 

17. 
Євмин-
ка 1 (ур. 
Узвіз) 

Чернігівська 
обл., Козеле-
цький р-н., 
на Пн.-Сх. 
Окраїні с. 
Євминка 
(Lat/Lon: 50° 
51' 44.1007" 
N, 30° 51' 
16.2316" E) 

С І, лук., 
п. + С ІІ, 
соф., п. 

З кінця ХІХ 
ст. за зборами 
К.А. Ставров-
ського 

К.А. Ставров-
ський, А.Г. 
Розанов, М.Є. 
Макаренко 
(1925-1926 
рр.), В.О. Круц 
(1965 р.) 1 
землянка, 2 
госп. Ями 

мис корін-
ної борової 
тераси 
лівого бе-
рега Десни 
(123 м над 
100 м за-
плави Дес-
ни) близько 
3 га. 

Макаренко, 1926, 
1927; Козловська, 
1928; Круц, Ф.е. 
№ 1965/1-
б;Якубенко, Ки-
риленко, 2015. 

НФ ІА 
НАНУ, 
Фонди 
ОКМ, 
НФ 
НМІУ 

Значно 
поруй-
новане 

18. 
Євмин-
ка 2 (ур. 
Стара 
Цегель-
ня) 

Чернігівська 
обл., Козеле-
цький р-н., 
на Сх. Окра-
їні с. Євмин-
ка  (Lat/Lon: 
50° 51' 
3.8889" N, 
30° 51' 
31.6026" E) 

С І, лук., 
п. + С ІІ, 
соф., п. 

Д.Я. Телегін, 
В.О. Круц 
(1965 р.) 

В.О. Круц 
(1966 р.) 3 
госп. ями 

мис корін-
ної борової 
тераси 
лівого бе-
рега Десни 
(123 м над 
100 м за-
плави Дес-
ни) близько 
1,5 га. 

Телегин, Круц, 
1965/1; Телегин, 
Круц, 1966/1., с. 
41-47. 

НФ ІА 
НАНУ 

Поруй-
новане 

19. 
Завалі-
вка 

Вишгородсь-
кий р-н., 
розташову-
вався на 
дюні "Несе-
нова гора", 
(Lat/Lon: 50° 
47' 56.2733" 
N, 30° 29' 
10.1554" E) 

С ІІ, соф., 
могиль-
ник 

В.О.Круц 
(1962 р.) 

В.О.Круц 
(1962 р.) 16 
"поховань". 

на дюні 
борової 
тераси в ур. 
Уботь, 
50х30 м 

Телегін, та інші, 
Ф.е. № 1962/15; 
Круц, 1968; Дер-
гачев, Манзура, 
1991. 

НФ ІА 
НАНУ 

Зруйно-
ване, 
дослі-
джене, 
затоп-
лене 

20. 
Зазим’є 
ур. 
Станки 
1 

Броварський 
р-н., за Пн. 
Околицею с. 
Зазим’є, між 
селами За-
зим’є і Пухі-
вка  (Lat/Lon: 
50° 34' 
56.3457" N, 
30° 41' 
20.6979" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

місцевий жи-
тель Н.Б. Бор-
бон, С.С. Бе-
резанська 
(1964 р.)  

С.С. Березан-
ська (1964 р.), 
Д.Я. Телегін, 
В.О. Круц 
(1965 р.) 2 
госп. ями 

дюнне 
підвищення 
(1 м над 
заплавою) 
до 1-1,5 га 

Телегін,  Круц, 
Ф.е. № 1965/1; 
Моця, та інші, 
2010. 

НФ ІА 
НАНУ 

21. 
Зазим’є 
ур. 
Станки 
2 

Броварський 
р-н., за Пн. 
Околицею с. 
Зазим’є, між 
селами За-
зим’є і Пухі-
вка (Lat/Lon: 
50° 35' 
3.8316" N, 
30° 41' 
30.8498" E) 

С ІІ, соф., 
нетривале 
п. 

місцевий жи-
тель Н.Б. Бор-
бон, С.С. Бе-
резанська 
(1964 р.)  

С.С. Березан-
ська (1964 р.), 
Д.Я. Телегін, 
В.О. Круц 
(1965 р.)  

дюнне 
підвищення 
(1 м над 
заплавою) 
0,5 га 

Телегін,  Круц, 
Ф.е. № 1965/1, 
Моця, та інші, 
2010. 

НФ ІА 
НАНУ 
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22. 
Зазим’є 
ур. 
Станки 
3 

Броварський 
р-н., зміж 
селами За-
зим’є і Пухі-
вка (Lat/Lon: 
50° 34' 
44.5254" N, 
30° 42' 
27.1799" E) 

С І (?), 
місце 
знахо-
дження 

місцевий жи-
тель Н.Б. Бор-
бон, Д.Я. 
Телегін, В.О. 
Круц (1965 р.) 

в заплаві 
Десни під 
боровою 
терасою 
лівого бе-
рега 

Телегін,  Круц, 
Ф.е. № 1965/1. 

НФ ІА 
НАНУ 

23. 
Зазим’є 
ур. 
Осинки 

Броварський 
р-н., на Пн.-
Зах. околиці 
с. Зазим’є 
(Lat/Lon: 50° 
33' 23.3131" 
N, 30° 39' 
23.9584" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

місцевий жи-
тель Н.Б. Бор-
бон, Д.Я. 
Телегін, В.О. 
Круц (1965 р.) 

дюнне 
підвищення 
(96м над 
заплавою 
93 м) до 1 
га 

Телегін,  Круц, 
Ф.е. № 1965/1. 

НФ ІА 
НАНУ 

24. 
Зазим’є 
1 

Броварський 
р-н., на Пд.-
Сх. околиці 
с. Зазим’є 
(Lat/Lon: 50° 
33' 43.4611" 
N, 30° 41' 
7.0509" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

П.С. Шидлов-
ський (2010 
р.) 

Моця О.П., 
Шидловський 
П.С. (2010 р.) 

край оста-
нця / дюни 
надзаплав-
ної тераси 
лівого бе-
рега Десни 

Моця, та інші, 
2010; Шидловсь-
кий, 2012; Пич-
кур, Шидловский, 
Лысенко, 2012. 

25. 
Іванівка 

Чернігівська 
обл., Черні-
гівський р-н., 
на Зах. Від 
села, в ур. 
Оборок 
(Lat/Lon: 51° 
23' 5.4780" 
N, 31° 16' 
11.7420" E) 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження 

А.А. Попко 
(1947 р.), В.П. 
Коваленко 
виявив ПТ 
матеріали на 
багатошаро-
вому посе-
ленні 

піщаний 
останець , 
до 1 га 

Попко, Ф.е. № 
1947/20.; Ковале-
нко, Ф.е. № 
1976/118. 

Дуже 
поруй-
новане 
кар’єро
м 

26. 
Кири-
лівські 
висоти 
(садиби 
Багріє-
ва і 
Зіваля) 

Київ, вул. 
Кирилівська, 
59, 61  
(Lat/Lon: 50° 
28' 26.0956" 
N, 30° 29' 
28.8506" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

В.В. Хвойка 
(1894(95) р.) 

В.В. Хвойка 
(1895-1896 рр.) 
близько 30 ПТ 
землянок (з 48 
розкопаних 
обєктів) 

мис лесо-
вого плато 
правого 
берега 
Дніпра (123 
м над 96 м 
заплави) 

Хвойка, 1899, 
1913; Вовк, 1899; 
Відейко, 2006б. 

НФ 
НМІУ 

Зруйно-
ване 

27. 
Кири-
лівські 
висоти 
(садиба 
Світос-
лавсь-
кого) 

Київ, вул. 
Кирилівська, 
81  (Lat/Lon: 
50° 28' 
38.2915" N, 
30° 29' 
1.3714" E) 

С І, лук., 
п. 

В.В. Хвойка 
(1895 р.) В.В. Хвойка 

мис лесо-
вого плато 
правого 
берега 
Дніпра (123 
м над 96 м 
заплави) 

Хвойка, 1899; 
Вовк, 1905; Ві-
дейко, 2006б; 
История Киева, 
Т.1. 

Зруйно-
ване 

28. 
Киселі-
вка / 
Замкова 
Гора 

Київ, ур. 
Гончари-
Кожум’яки 
(Lat/Lon: 50° 
27' 44.8560" 
N, 30° 30' 
41.8277" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

за А.М. Шов-
коплясом 
(1957 р.) 

мис лесо-
вого плато 
правого 
берега 
Дніпра (150 
м над 100 м 
заплави) 

Шовкопляс, 1957, 
с. 100 

Зруйно-
ване (?) 

29. 
Козари 

Чернігівська 
обл., Носів-
ський р-н 
(Lat/Lon: 50° 
56' 28.7247" 
N, 31° 21' 
28.1977" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

В.Г. Жаров 
(2001 р.) 

В.Г. Жаров 
(2001 р.) 20 
гос. ям, 

мисовий 
висту пер-
шої надза-
плавної 
тераси р. 
Остер 

Жаров, та інші, 
2002 

Дослі-
дже-
не/зруй
новане 
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30. 
Козаро-
вичі ур. 
Буслів-
ка 

Вишгородсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
45' 50.6423" 
N, 30° 22' 
34.3104" E) 

С ІІ, соф., 
п. укріп-
лене 

Д.Я. Телегін 
(1962 р.) 

В.О. Круц 
1966, 1968-
1972 рр. 3 
зелянки, 24 
госп. ями 

край надза-
плавної 
тераси (в 
давнину 
мис) право-
го берега 
Дніпра. До 
10 га зага-
лом і 0,3 га 
укріплена 
частина 

Круц,  Ф.е. № 
1968/6б; Ф.е. № 
1970/17; Ф.е. № 
1972/8; Круц, 
Максимов, Ф.е. № 
1969/1; Ф.е. № 
1971/5; Круц, 
Максимов, Пет-
ровська, Ф.е. № 
1970/29. 

НФ ІА 
НАНУ 

Дослі-
джене, 
поруй-
новане 
водами 
Київсь-
кого 
моря 

31. 
Козаро-
вичі ур. 
Буслів-
ка 

Вишгородсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
45' 33.0500" 
N, 30° 22' 
51.0904" E) 

С І, лук., 
п. 

1970 р. - ви-
явлено житло 
лук. Типу 

1970 р. 1 зем-
лянка 

край надза-
плавної 
тераси (в 
давнину 
мис) право-
го берега 
Дніпра 

Круц, Ф.е. № 
1970/17. 

НФ ІА 
НАНУ 

Дослі-
джене, 
поруй-
новане 
водами 
Київсь-
кого 
моря 

32. 
Козаро-
вичі 7, 
8 

Вишгородсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
45' 1.5749" 
N, 30° 21' 
26.4569" E) 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження 

Д.Я. Телегін 
(1962 р.) 

підвищення 
в заплаві 
лівого бе-
реза р. 
Ірпінь 

Телегін, та інші, 
Ф.е. № 1962/15; 
Круц, 1969. 

33. 
Козаро-
вичі ур. 
Цегель-
ня 

Вишгородсь-
кий р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
45' 12.8182" 
N, 30° 22' 
10.8088" E) 

С І, лук. 
(?), п. 

В.О.Круц 
(1969 р.) 

В.О.Круц 
(1969 р.) 1 
госп. яма 

на схилі 
мису за-
плави р. 
Ірпінь і 
Козки 
(102/105 м 
над 96 м 
заплави) 

Круц, Максимов, 
Ф.е. № 1969/1.  

Зруйно-
ване 
сучас-
ною 
забудо-
вою 

34. 
Копи-
лівська 
вул. / 
Кири-
лівська 
церква 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
29' 6.9577" 
N, 30° 28' 
15.4753" E) 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження 

І.І.Мовчан і 
В.К. Козюба 
(2000-і рр.) 

Овчинников, Кві-
тницький, 2004, с. 
612 

Зруйно-
ване 
сучас-
ною 
забудо-
вою 

35. 
Козинці 
(ур. 
Згай) 

Переяслав-
Xмельницьк
ий  р-н. 

С І/С ІІ, 
п. (?) 

А.П. Савчук 
(кін. 1960х 
рр.) 

на невисо-
кому над-
заплавному 
підвищенні 
східного 
берега 
озера Ви-
ріґ. Матері-
али зустрі-
чались 
вздовж 200 
м берега 

Сікорський, Сав-
чук, 1971; Савчук, 
1973; 1968. 

Фонди 
ПХДІК
З 

знище-
но/затоп
лене 
водос-
хови-
щем 

36. 
Круту-
ха-
Жолоб 
(Хутір 
Кому-
на) 

Переяслав-
Xмельницьк
ий  р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
04' 1.4774" 
N, 31° 23' 
44.4214" E) 

С І, лук., 
п. 

А.П. Савчук 
(1967 р.) 

В.О. Круц 
(1969 р.) 1 
глинобитне 
житло, Г.М. 
Бузян (119-
2000 рр.)4 
глинобитні 
житла, 1 зем-
лянка, декіль-
ка госп. Ям 

на краю 
плато ко-
рінного 
лівого бе-
рега Дніпра 
(93 м на 84 
м заплави). 
Площа 
300x300 м 
(10 га) 

Круц, Максимов, 
Ф.е. № 1969/1.; 
Бузян та інші, 
Ф.е. № 1992/43.; 
Бузян, 2000; 2003, 
с. 288. 

НФ ІА 
НАНУ 
Фонди 
ПХДІК
З 
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37. 
Корчу-
вате 

Київ (неточ-
не)  
(Lat/Lon: 50° 
21' 59.0789" 
N, 30° 33' 
1.9910" E) 

С І, лук. 
(?), п. 

І.М. Самой-
ловський 
(1941 р.) 

І.М. Самой-
ловський, Т.С. 
Пассек (1944 
р.) 1 глиноби-
тне наземне 
житло 

на краю 
плато пра-
вого берега 
Дніпра (129 
м над 96 м 
заплави) 

Самойловський, 
1952, с.137 

Знище-
не су-
часною 
забудо-
вою 

38. 
Кощіїв-
ка 8 

Фастівський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 09' 
42.3966" N, 
29° 57' 
25.3068" E) 

С ІІ, 
лук./брин
зен. синк-
ретичне 
п. 

О.В. Сєров 
(1983 р.) 

С.Д. Лисенко, 
Д.К. Черновол 
(2008 р.) 16 
об’єктів з яких 
9 жител по-
колу 

на мисови-
дному під-
вищенні 
лівого бе-
рега р. 
Унави 

Лисенко, Ф.е. № 
1995/20.; Дяченко, 
2010; Черновол, 
2010 

Фонди 
ФДКМ 

Знище-
не 
кар’єро
м 

39. 
Крехаїв 
1 

Чернігівська 
обл. Козеле-
цького р-н 
(Lat/Lon: 50° 
49' 22.2377" 
N, 30° 47' 
48.0100" E) 

С ІІ, соф., 
нетривале 
п. (?) 

П.С. Шидлов-
ський (2010 
р.) 

Мис/ піща-
на дюна 
першої 
надзаплав-
ної тераси 
лівого бе-
рега Десни 
(105 м над 
96 м запла-
ви) 1- 1,5 га 

Моця, та інші, 
2010, 

НФ ІА 
НАНУ 

40. 
Круши-
нка 

Васильківсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
13' 19.2474" 
N, 30° 23' 
25.4399" E) 

С ІІ, соф. 
Місце 
знахо-
дження 
матеріа-
лів 

С.Д. Лисенко 
(1999 р.) 

С.Д. Лисенко 
(1999 р.) ПТ 
кераміка в 
конструкції 
печі жила 
пізньої бронзи 

на мису 1 
га 

Лысенко, та інші, 
Ф.е. № 1999/9. 

Фонди 
ФДКМ 

Поруй-
новане в 
давнину 

41. 
Лісники 
1 (ур. 
Ковпа-
ківка) 

Києво-
Святошинсь-
кий р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
17' 46.0441" 
N, 30° 31' 
27.5654" E) 

С І, лук., 
п. 

В.О. Круц 
(1967 р.) 

на плато 
високого 
правого 
берега 
ґдніпра між 
ярами, на 
березі 
струмка 
(132 м над 
96 м запла-
ви), 2 га 

Круц, Ф.е. № 1966 
– 67/5, с. 46

НФ ІА 
НАНУ 

Розора-
не і 
забудо-
ване 

42. 
Лісники 
2 

Києво-
Святошинсь-
кий р-н.   
(Lat/Lon: 50° 
18' 32.6341" 
N, 30° 29' 
49.7017" E) 

С І, лук., 
п. 

В.О. Круц 
(1967 р.) 

на пони-
женні пла-
то, на бере-
зі ставка 
(126 м) 

Круц, Ф.е. № 1966 
– 67/5, с. 46

НФ ІА 
НАНУ 

43. 
Літки 

Броварський 
р-н (Lat/Lon: 
50° 42' 
54.0882" N, 
30° 44' 
32.6507" E) 

С І, лук., 
місце 
знахо-
дження 

В.О. Круц 
(1973 р.) 1 амфора 

на краю 
невисокої 
борової 
тераси 
лівого бе-
рега Десни 

Березанская, 
Круц, Ф.е. № 
1973/28. 

НФ ІА 
НАНУ 

Можли-
во 
зруйно-
ване 
посе-
лення 
чи мо-
гильник 

44. 
Літки 
ур. Лисі 
Гори 

Броварський 
р-н 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження 

Копилов, та інші, 
1952. 

45. 
Літки 4 

Броварський 
р-н (Lat/Lon: 
50° 43' 
3.8681" N, 
30° 46' 
48.8586" E) 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження 

П.С. Шидлов-
ський (2010 
р.) 

схил мису 
першої 
надзаплав-
ної тераси 
лівого бе-
рега Десни 

Моця, та інші, 
2010. 

НФ ІА 
НАНУ 
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46. 
Липки 
(Клов-
ський 
стру-
мок) 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
26' 41.4183" 
N, 30° 32' 
19.7937" E) 

С І, лук., 
п. 

І.М. Самой-
ловський 
(1937 р.) 

найвища 
точка плато 
правого 
берега 
Дніпра біля 
водоймища 
(201 м над 
96 м запла-
ви) 

Самойловський, 
1952, с.135. 

Зруйно-
ване 
сучас-
ною 
забудо-
вою 

47. 
Лиса 
гора 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
23' 50.0699" 
N, 30° 33' 
14.0206" E) 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження/п. 
(?) 

І.І. Мовчан 
(1980 р.) 

на мису 
між Дніп-
ром і впа-
дінням в 
нього Ли-
беді (140 м 
над р.м., 
заплава 96 
м над р.м.) 

Зруйно-
ване в 
давнину 
(?) 

48. 
Лукаші 

Баришівсь-
кий р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
27' 48.4062" 
N, 31° 23' 
41.4550" E) 

С І, лук., 
п. 

В.М. Щерба-
ківський 
(1913 р.) 

В.М. Щерба-
ківський (1913 
р.) 9 жител, 
В.О. Круц 
(1965 р.) 

в межиріччі 
річок Не-
дра і Тру-
біж, на 
краю боло-
та (105 м 
над 102 м) 
9 жител (2-
2,5 га) 

Телелин, Круц, 
Ф.е. № 1965/1. 
с.19; Осадчий, 
Філюк, Ф.е. № 
1993-96/87; ЕТЦ, 
Т. 2, с. 304-306. 

НФ ІА 
НАНУ 
ФПКМ 

Повніс-
тю роз-
копане 

49. 
Львів-
ська 
площа 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
27' 18.3691" 
N, 30° 30' 
29.4059" E) 

С І, лук., 
п. укріп-
лене 

П.П. Толочко, 
А.І. Кубишев 
(в 1965 р.) 

І.І.Мовчан 
(1996 р.) 

на підви-
щенні пла-
то корінно-
го правого 
берега 
лесової 
тераси 
Дніпра 

Мовчан, та інші, 
2000, Ф.е. № 
1996/66. 

НФ ІА 
НАНУ 

Дослі-
джене 
частко-
во / 
зруйно-
ване в 
давнину 
і сучас-
ною 
забудо-
вою 

50. 
Копирів 
кінець 

Киянівський 
пров. №8,  
Київ 
(Lat/Lon: 50° 
27' 24.5559" 
N, 30° 30' 
28.0740" E) 

С І, 
лук./чап. 
(?) п. 

в 1970 р. В.О. Круц 
(1970 р.) 

на краю 
корінного 
правого 
берега 
лесової 
тераси 
Дніпра 

Круц, 1976. Забудо-
ване 

51. 
Яро-
славів 
вал 
вул., 
буд. 19 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
27' 3.3780" 
N, 30° 30' 
34.9349" E) 

С І/С ІІ, 
п. (?) 

І.М. Самой-
ловський 
(1938 р.) 

в найвищій 
точці плато 
правого 
берега 
лесової 
тераси 
Дніпра 

Самойловський, 
1952, с.136. 

Забудо-
ване 

52. 
Велика 
Жито-
мирсь-
ка, вул., 
буд. 20 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
27' 20.3715" 
N, 30° 30' 
43.6374" E) 

вірогідно, 
одне по-
селення 
площею 
від 5,6 га 
(без Яро-
славів 
вал) до 11 
га з Яро-
славів вал 

І.І. Мовчан, 
С.І. Климов-
ський (2002 
р.) сліди рову, 
глинобитного 
житла, вівтар 
– культове
місце (?) 

І.І. Мовчан, 
С.І. Климовсь-
кий (2002 р.) 
заглиблені в 
землю об’єкти 

на плато 
корінного 
правого 
берега 
лесової 
тераси 
Дніпра 

Мовчан, Климов-
ський, Ф.е. № 
2002/1. 

Забудо-
ване 
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53. 
Мала 
Снітин-
ка 

Фастівський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 06' 
30.4209" N, 
29° 57' 
10.8394" E) 

С ІІ, соф., 
нетривале 
(?) п. 

О.В. Філюк 
(1994 р.) 

С.Д. Лисенко, 
О.В. Філюк 
(1994 р.) 1 
наземне жит-
ло, господар-
ські ями 

на високо-
му мисово-
му виступі 
лівого бе-
рега р. 
Снітки 
(175 м над 
р.м., запла-
ва156 м над 
р.м.) до 0,5 
га 

Шишкін, Лисен-
ко, 1996; Лисенко, 
та інші, 2000, с. 
98. 

Фонди 
ФДКМ 

Дослі-
дже-
не/зруй
новане 

54. 
Межи-
гір’я 

Вишгородсь-
кий район 
Київська 
обл., с. Нові 
Петрівці 
(Lat/Lon: 50° 
37' 0.7999" 
N, 30° 28' 
19.8311" E) 

С ІІ, соф., 
місцезна-
ходження 
матеріа-
лів 

В.К. Козюба, 
В.Г. Івакін 
(2014 р.) 

високий 
лесовий 
берег Дніп-
ра 

Забудо-
ване (?) 

55. 
Нові 
Безра-
дичі ур. 
Стріли-
ця 

Обухівський 
р-н., на Пд.-
Зах. околиці 
с. Нові Без-
радичі  
(Lat/Lon: 50° 
10' 27.6931" 
N, 30° 35' 
33.3336" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

Самойловсь-
кий І.М. (1949 
р.) 

Самойловсь-
кий І.М. (1949 
р.), Даниленко, 
Дудкин, Круц 
(1966 р.) 

високий 
мис корін-
ного берега 
Дніпра (150 
м над р.м., 
заплава 90 
м над р.м.) 

Самойловський, 
Ф.е. № 1949/3г; 
Даниленко, Дуд-
кин, Круц (1966 
р.) Ф.е. №  1966/6. 

56. 
Нові 
Безра-
дичі ур. 
Стріли-
ця 

Обухівський 
р-н., на Пд.-
Зах. околиці 
с. Нові Без-
радичі 

С І, п. 
Самойловсь-
кий І.М. (1949 
р.) 

Самойловсь-
кий І.М. (1949 
р.), залишки 
площадок, 
Даниленко, 
Дудкин, Круц 
(1966 р.) 

вис.мис 
корінного 
берега 
Дніпра (150 
м над р.м., 
заплава 90 
м над р.м.) 

Самойловський, 
Ф.е. № 1949/3г; 
Даниленко, Дуд-
кин, Круц (1966 
р.) Ф.е. №  1966/6. 

НФ ІА 
НАНУ 

Поруй-
новане 

57. 
Нові 
Петрів-
ці 

Вишгородсь-
кий р-н., між 
сс. Старі та 
Нові Петрів-
ці (Lat/Lon: 
50° 38' 
32.7391" N, 
30° 26' 
8.4008" E) 

С ІІ, соф., 
п. В.Г. Збенович 

на краю 
високого 
правого 
берега 
Дніпра 

Збенович, 1964, с. 
141-142. 

Знище-
не во-
дами 
Київсь-
кого 
водос-
ховища 

58. 
Нові 
Петрів-
ці (по-
лігон) 

Вишгородсь-
кий р-н., на 
Пд. Від с. 
Нові Петрів-
ці (Lat/Lon: 
50° 36' 
16.8210" N, 
30° 25' 
53.5767" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

В.О. Сіманов-
ський (1990 
р.) 

на похилій 
надзаплав-
ній терасі 
правого 
берега 
Дніпра 

Лисенко та інші, 
Ф.е. № 1999/9; 
Лисенко, Сіма-
новський, 2000. 

Фонди 
ФДКМ 

59. 
Новосі-
лки ур. 
Горбата 
Нива 

Вишгородсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
56' 37.7480" 
N, 30° 33' 
34.4051" E) 

С І, п. (?) 
в 1960 р. Киє-
во-Поліська 
експедиція 

Збори Д.Т. 
Березовець, 
Г.М. Шовкоп-
ляс (1962 р.) 

підвищення 
в заплаві 
лівого бе-
рега Дніпра 

Збенович, 1964, с. 
141. 

НФ ІА 
НАНУ 

Зруйно-
ване / 
затоп-
лене 
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60. 
Парня 
3-4 
(Собо-
лівка) 

Броварський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 43' 
36.1013" N, 
30° 45' 
29.2057" E) 

С ІІ, соф., 
нетривале 
(?)  п. 

В.В. Онопріє-
нко (1996-
2000 рр.), П.С. 
Шидловський 
(2010 р.) 

невелике 
підвищення 
в заплаві 
Десни (96 
м над р.м., 
заплава 93 
м над р.м.) 

Моця, та інші, 
2010; Овчинни-
ков, Квітницький, 
2004, с. 612. 

НФ ІА 
НАНУ 

61. 
Пасічна 
ур. 
Бирки 
(Бари-
шів-
ка/Сели
ще) 

Баришівсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
23' 7.2841" 
N, 31° 20' 
10.5199" E) 

С І / С ІІ 
(?) 

А.П. Савчук 
(1974 р.) 

на лівому 
невисокому 
березі р. 
Трубіж 

Савчук, Костенко, 
1977, с. 108. 

62. 
Пасічна 
2 

Баришівсь-
кий р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
23' 5.5371" 
N, 31° 18' 
44.8849" E) 

С І, лук., 
п. (?) 

Р.М. Осадчий, 
О.В. Філюк 
(1996 р.) 

високий 
корінний 
правий 
берег р. 
Трубіж, 4 
га 

Осадчий, Філюк, 
Ф.е. № 1993—
96/87. с. 46. 

63. 
Підвар-
ки ур. 
Ялова 
долина 

Переряслав-
Хмельниць-
кий р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
06' 14.6666" 
N, 31° 27' 
53.8460" E) 

С І, лук. 
п. 

Г.М. Бузян 
(1988 р.) 

край лесо-
вої тераси 
лівого бе-
рега р. 
Броварки, з 
двох боків 
обмежене 
яром, до 5 
га 

Бузян та інші, – 
Ф.е. № 1988/71. 

Фонди 
ПХДІК
З 

64. 
Пилява 
(Хохо-
ра) 

Вишгородсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 51° 
01' 12.1946" 
N, 30° 20' 
50.4129" E) 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження 

в заплаві 
річок Тете-
рів і Хохо-
ра 

Круц, 1969. 

65. 
Пиро-
гово 

Києво-
Святошинсь-
кий р-н 
(Lat/Lon: 50° 
21' 24.1456" 
N, 30° 32' 
24.4626" E) 

С ІІ, соф., 
п. + п. СІ 
(?) 

1947 р. Екс-
педиція "Ве-
ликий Київ", 
Є.В. Махно 
(1950 р.) 

Є.В. Махно 
(1950 р.), ло-
калізовано 20 
скупчень - 
госп. ям/ зем-
лянок (?), В.О. 
Круц (1968 р.) 
1 землянка 

на високо-
му крутому 
пагорбі 
корінного 
берега 
Дніпра, 0,2 
га 

Махно, 1957, с. 
142-143; Круц, 
Ф.е. № 1968/6в. 

НФ ІА 
НАНУ 

Зруйно-
ване 

66. 
Підгірці 
1 ур. 
Вінни-
ця 

Обухівський 
р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
14' 18.0230" 
N, 30° 32' 
8.4571" E) 

С ІІ, соф., 
п. в 1950 р. 

Ю.М. Захарук 
(1961 р.) - без 
звіту 

високий 
виступ 
правого 
берега 
Дніпра 
(край пла-
то) 

Захарук, 1952; 
Шапошнікова, 
1953; Мовша та 
інші, Ф.е. № 
1985/1г. 

НФ ІА 
НАНУ 

Зруйно-
ване 

67. 
Підгірці 
2 ур. 
Круча 

Обухівський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 14' 
5.1210" N, 
30° 32' 
17.9766" E) 

С І, лук., 
п. 

1947 р. Екс-
педиція "Ве-
ликий Київ" 

Ю.М. Захарук 
(1961 р.) - без 
звіту, В.О. 
Круц (1966 р.) 
локалізував 13 
глинобитних 
жител 

на високій 
лесовій 
терасі пра-
вого берега 
Дніпра, 2,5 
га 

Круц, 1977, с. 78-
86; Шапошнікова, 
1953, с.142; Дани-
ленко, Ф.е. № 
1966/6; ЕТЦ, Т. 2, 
с. 416. 

НФ ІА 
НАНУ 

68. 
Підгірці 
3 

Обухівський 
р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
15' 8.1188" 
N, 30° 31' 
40.6455" E) 

С І, лук., 
п. 

В.О. Круц 
(1967 р.) лока-
лізовано 6 
глинобитних 
жител по колу 

на високій 
лесовій 
терасі пра-
вого берега 
Дніпра, 2 га 

Круц, Ф.е. № 1966 
– 67/5, с. 46
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69. 
Погре-
би 1, 2 / 
ур. Лан) 

Бориспільсь-
кий р-н. 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження 

В.І. Канівець 
(1952 р.) 

місцезна-
ходження 
матеріалів 
над старим 
руслом 
Десни 

Канивец, Ф.е. № 
1952/15а, Шапо-
шнікова, 1953, 
Телегин та інші, 
Ф.е. № 1979/18, 
Моця та інші, 
2002 

70. 
Погре-
би 

Васильківсь-
кий р-н. С І (?) В.В. Хвойка 

(1899 р.) 

В.В. Хвойка 
(1899 р.) пло-
щадки і земля-
нки 

на березі р. 
Стугна 

Хвойка, 1899;   
Відейко, 2006б. 

71. 
Проців 

Бориспільсь-
кий р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
16' 7.5957" 
N, 30° 46' 
32.3752" E) 

С І, лук., 
п. 

В.О. Круц 
(1972 р.) 

В.О. Круц 
(1972 р.) 1 
глинобитне 
житло 

на краю 
рівної бо-
рової тера-
си лівого 
берега р. 
Дніпро, 0,5 
га 

Березанская, 
Круц, Ф.е. № 
1973/28. 

НФ ІА 
НАНУ 

72. 
Пухівка 

Броварський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 35' 
32.4769" N, 
30° 43' 
11.9437" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

в заплаві 
Десни під 
боровою 
терасою 
лівого бе-
рега 

Курц, 1977, с.13; 
Шапошнікова, 
1953, с.147. 

73. 
Рожівка 
1 

Броварський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 36' 
10.8244" N, 
30° 44' 
56.1234" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

Д.Я. Телегін, 
В.О. Круц 
(1965 р.) 

мис боро-
вої тераси 
лівого бе-
рега Десни 
(123 м над 
р.м.,  за-
плава 96 м 
над р.м.) 

Телегин, Круц, 
Ф.е. № 1965/1; 
Моця та інші, 
2010. 

НФ ІА 
НАНУ 

74. 
Рожівка 
2 

Броварський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 37' 
27.5302" N, 
30° 45' 
43.7427" E) 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження 

Д.Я. Телегін, 
В.О. Круц 
(1965 р.) 

на схилі 
мису боро-
вої тераси 
лівого бе-
рега Десни 

Телегин, Круц, 
Ф.е. № 1965/1, 
Моця та інші, 
2010 

75. 
Рожни 
11 

Броварський 
р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
38' 58.1443" 
N, 30° 45' 
11.9281" E) 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
джен-
ня/нетрив
не п. (?) 

П.С. Шидлов-
ський (2010 
р.) 

північний 
схил 1-ої 
надзаплав-
ної тера-
си/підвище
ння в за-
плаві 

Моця та інші, 
2010 

76. 
Рожни 
4 

Броварський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 38' 
46.6005" N, 
30° 45' 
4.6645" E) 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
джен-
ня/нетрив
не п. (?) 

П.С. Шидлов-
ський (2010 
р.) 

північно-
західний 
схил 1-ої 
надзаплав-
ної тера-
си/підвище
ння в за-
плаві 

Моця та інші, 
2010. 

77. 
Роман-
ків 1 

Обухівський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 14' 
17.5872" N, 
30° 34' 
51.2383" E) 

С І, лук., 
п. (синк-
ретичне 
(?) 

Д.Я. Телегін 
(1984 р.) 

Д.Я. Телегін 
(1984-1985 рр.) 
1 яма, 
С.В.Переверзє
в (2009 р.) 

в заплаві 
Дніпра на 
піщаному 
підвищенні 
(мису) 

Телегин та інш, 
Ф.е. № 1984/36, с. 
21; Переверзєв, 
Сорокун, 2011а. 
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78. 
Роман-
ків 3 

Обухівський 
р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
14' 14.0964" 
N, 30° 35' 
17.2221" E) 

С І, лук., 
п. 

С.В. Перевер-
зєв (2009 р.) 

С.В. Перевер-
зєв (2009 р.) 

в заплаві, 
на березі 
болота 

Переверзєв, Со-
рокун, 2011б. 

79. 
Самсо-
ни 

Чернігівська 
обл., Козеле-
цький р-н 
(Lat/Lon: 50° 
56' 23.9101" 
N, 31° 02' 
2.8629" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

С.С. Березан-
ська (1967 р.) 

на високо-
му (10 м) 
мисі право-
го берега р. 
Остер 

Березанская , 
1968, с. 31-34. 

80. 
Світи-
льня 

Броварський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 33' 
34.8946" N, 
31° 10' 
15.1443" E) 

С ІІ, 
соф./лук. 
(?), п. 

О.К. Сиромя-
тніков, М.М. 
Стріхар (2001 
р.) 

на краю 
першої 
високої 
борової 
тераси 
лівого бе-
рега р. 
Трубіж 

Сиромятников, 
2003, с. 258. 

Поруй-
новане 
кар’єро
м 

81. 
Сирець 
1 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
29' 14.2346" 
N, 30° 27' 
30.0746" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

А. П. Савчук 
(1949 р.) 

Ю.М. Захарук 
(1950 р.) 

на мисі 
корінного 
правого 
берега 
Дніпра, 
біля гирла 
р. Сирець 

Захарук, 1956, 
с.111, Ф.е. № 
1950/1а; Круц, 
1977, с.109. 

НФ ІА 
НАНУ 

Забудо-
ване (?) 

82. 
Сирець 
2 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
28' 9.3946" 
N, 30° 26' 
19.1595" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

відоме за В.В. 
Хвойкою 

на мисі 
берега р. 
Сирець, 
вглиб плато 

Захарук, 1956, 
с.111, Ф.е. № 
1950/1а; Пассек, 
1949, с.184. 

Забудо-
ване (?) 

83. 
Сирець 
3 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
28' 14.5783" 
N, 30° 25' 
50.6475" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

відоме за В.В. 
Хвойкою 

в заплаві р. 
Сирець 

Захарук, 1956, 
с.111, Ф.е. № 
1950/1а; Пассек, 
1949, с.184. 

Забудо-
ване (?) 

84. 
Срець 4 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
28' 59.9754" 
N, 30° 25' 
39.5735" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

В.Козюба 
(2013 р.) 

на мисі 
берега р. 
Сирець, в 
глибині 
плато 

85. 
Софіїв-
ка 1 

Бориспільсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
14' 40.5995" 
N, 30° 48' 
35.3581" E) 

С ІІ, соф., 
могиль-
ник 

 І.М. Самой-
ловський 
(1947 р.) 

Ю.М. Захарук 
(1948 р.) 145 
скупчень 
"кремацій", 
В.О. Круц 
(1963 р.) 1 
"кремація" 

на надза-
плавній 
терасі ліво-
го берега р. 
Дніпро 

Самойловський, 
1952; Захарук, 
1952; Захарук, 
Ф.е. № 1948/9; 
Захарук, Круц, 
Ф.е. № 1963/8а; 
Дергачев, Манзу-
ра, 1991, с.176. 

НФ ІА 
НАНУ 

Дослі-
джене / 
зруйно-
ване 

86. 
Софіїв-
ка 2 

Бориспільсь-
кий р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
14' 34.3979" 
N, 30° 48' 
54.7225" E) 

С І, лук., 
п. 

Ю.М. Захарук 
(1949 р.) 

Ю.М. Захарук, 
В.О. Круц 
(1962-63 рр.) 2 
глинобитних 
житла 

на краю 
борової 
тераси 
лівого бе-
рега Дніпра 
(105 м над 
93 м над 
заплавою) 
3 га 

Захарук, Круц, 
Ф.е. № 1963/8а; 
Круц, 1969 

НФ ІА 
НАНУ 

Забудо-
ване (?) 
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87. 
Софіїв-
ська 
Борща-
гівка 

Києво-
Святошинсь-
кий р-н 
(Lat/Lon: 50° 
24' 41.2587" 
N, 30° 22' 
23.5235" E) 

С ІІ, соф., 
п. нетри-
вале (?) 

В.Й. Дяденко 
в (1956 р. ) 

в 2007-2012 
рр. Північною 
експедицією 

на березі (в 
заплаві) р. 
Нивки 

Казимір, Готун, 
2011; Кириленко, 
2015в. 

Зруйно-
ване / 
дослі-
джене 

88. 
Старі 
Безра-
дичі ур. 
Горо-
док 

Обухівський 
р-н. 

С І / С ІІ 
(?) 

"Великий 
Київ" (1947 
р.) 

на високо-
му мису 
лівого бе-
рега р. 
Стугни, 3 
га 

Лінка, 1952. НФ ІА 
НАНУ 

89. 
Старі 
Безра-
дичі 
(хутір 
Коню-
ша) 

Обухівський 
р-н. 

С І / С ІІ 
(?) 

М.П. Кучера 
(1972 р.) 

на мису 
обмежено-
му балками 
0,6 га 

Серов, Ф.е. № 
1983/41, с. 2. 

90. 
Старо-
київсь-
ка гора 
(Деся-
тинна 
церква) 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
27' 28.6225" 
N, 30° 30' 
59.8879" E) 

С І В.В. Хвойка 
(1907 р.) 

В.В. Хвойка 
(1907 р.) 2 
землянки 

на мису 
корінного 
правого 
берега 
Дніпра 

История Киева, 
1982, с. 30; Відей-
ко, 2006б. 

Зруйно-
ване 

91. 
Сувид 
(уро-
чище 
Бугаїв-
ка) / 
Остер 

Вишгородсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
52' 26.5484" 
N, 30° 46' 
59.0235" E) 

С І / С ІІ 
(?) А.Г. Розанов 

мис право-
го берега 
Десни (115-
120 м над 
93 м запла-
ви) 

Макаренко, 1925; 
Козловська, 1928; 
Пассек, 1949. 

Фонди 
ОКМ 

Зруйно-
ване (?) 

92. 
Тацен-
ки 7 

Обухівський 
р-н. (Lat/Lon: 
50° 09' 
8.1770" N, 
30° 39' 
25.2224" E) 

С ІІ, соф., 
п. нетри-
вале (?) 

В.М. Гладилін 
(1967 р.) 

2007 р. Півні-
чною експеди-
цією 

дюнне 
заплавне 
поселення 
на правому 
березі р. 
Стугна 

Квітницький та 
інші, 2009. 

93. 
КП 
Лавра 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
26' 6.7025" 
N, 30° 33' 
28.1629" E) 

С І, лук., 
п. 

С.А. Балакін 
(1998 р.) 

С.А. Балакін 
(1998 р.) 1 
землянка, 
можливо, мо-
гильник 

на високо-
му мису 
правого 
берега 
Дніпра 

Балакін, 1999, с. 
98-103. 

забудо-
ване 

94. 
Ходосі-
вка ур. 
Діброва 

Києво-
Святошинсь-
кий р-н. 

С ІІ, соф., 
п. (?) 

В.М. Даниле-
нко (1950 р.) 

І.А. Готун, 
С.Д. Лисенко, 
А.В. Петраус-
кас, О.В. Пет-
раускас, Д.Л. 
Гаскевич (2003 
р.) 

Готун та інші, 
Ф.е. № 2003/13. 

95. 
Ходосі-
вка ур. 
Зоцієва 
гора / 
Козаків 
Яр 

Києво-
Святошинсь-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 50° 
15' 50.9851" 
N, 30° 31' 
21.7322" E) 

С ІІ, соф., 
п. 

В.О. Круц, 
О.В. Сухобо-
ков (1972 р.) 

високий 
мис на 
терасі ко-
рінного 
правого 
берега 
Дніпра 

Березанская, 
Круц, Ф.е. № 
1973/28; Філюк, 
Осадчий, Ф.е. № 
1996/77. 
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96. 
Циблі 
ур. Гать 

Переяслав-
Xмельницьк
ий р-н. 
Lat/Lon: 50° 
01' 13.5963" 
N, 31° 30' 
57.9474" E) 

С І, лук., 
п. 

М.В. Роздо-
будько (1997-
98 рр.). 

край лівого 
берега 
Дніпра 

Роздобудько, 1998 

97. 
Циблі 
уроч. 
Біле 
озеро 1 

Переяслав-
Xмельницьк
ий р-н. 
(Lat/Lon: 49° 
57' 5.1540" 
N, 31° 34' 
22.0869" E) 

С І, лук., 
п. + С ІІ, 
соф., п. 

М.В. Роздо-
будько (1997-
98 рр.). 

край лівого 
берега 
Дніпра 

Роздобудько, 
1998; Роздобудь-
ко, Юрченко, 
2005. 

98. 
Горо-
док 2/3 

Переяслав-
Xмельницьк
ий р-н. 

С І, лук., 
п. + С ІІ, 
соф., п. 

М.В. Роздо-
будько (1997-
98 рр.). 

борова 
тераса лі-
вого берега 
Дніпра 

Роздобудько, 
Юрченко, 2005. 

99. 
Дубки, 
Горо-
док 1,  
Сосно-
вий бір, 
Хутір 
Кома-
рівсь-
кий 

Переяслав-
Xмельницьк
ий р-н. 

С ІІ, соф., 
місце 
знахо-
дження, 
могиль-
ник (?) 

М.В. Роздо-
будько (1997-
98 рр.). 

борова 
тераса лі-
вого берега 
Дніпра 

Роздобудько, 
Юрченко, 2005. 

100. 
Біле 
озеро 2 

Переяслав-
Xмельницьк
ий р-н. 

С І, 
лук./соф., 
п. 

М.В. Роздо-
будько (1997-
98 рр.) 

борова 
тераса лі-
вого берега 
Дніпра 

Роздобудько, 
Юрченко, 2005. 

101. 
Циблі 
церква 
св. Іллі 

Переяслав-
Xмельницьк
ий р-н. 
(Lat/Lon: 49° 
58' 41.2779" 
N, 31° 33' 
34.6522" E) 

С І, лук., 
п. 

1979 р. експе-
дицією «Сла-
вутич» 

підвищення 
борової 
тераси 
лівого бе-
рега Дніп-
ра, що за-
раз у формі 
півострова 

Телегин, та інші, 
Ф.е. № 1979/18; 
Савчук, Ф.е. № 
1980/145;  Теле-
гин та інші, Ф.е. 
№ 1984/36; Бузян, 
Ф.е. № 1985/1в. 

Фонди 
ПХДІК
З 

Поруй-
новано / 
затоп-
лено 

102. 
Циблі 
ур. 
Узвіз 
(Підпо-
ренці) 

Переяслав-
Хмельниць-
кий р-н. 
(Lat/Lon: 49° 
59' 8.2752" 
N, 31° 33' 
35.3466" E) 

С І, лук., 
п. + С ІІ, 
соф. міс-
цезнахо-
дження 

Телегін Д.Я. 
(1979 р.) 

борова 
тераса лі-
вого берега 
Дніпра (2-4 
м над рів-
нем води) 
3,5 га 

Телегин та інші, 
Ф.е. № 1979/18, с. 
21, 22; Телегин та 
інші, Ф.е. № 
1984/36. с. 25; 
Бузян та інші, 
Ф.е. № 1988/71. с. 
2; Бузян та інші, 
Ф.е. № 1989/84; 
Савчук, Ф.е. № 
1980/145.  

Руйну-
ється 
водос-
хови-
щем 

103. 
Чапаїв-
ка (уро-
(уро-
чище 
Церко-
вщина) 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
19' 28.5323" 
N, 30° 32' 
4.3305" E) 

В ІІ - С І, 
чап., п. 

1947р. розвід-
кою експеди-
ції "Великий 
Київ" 

В.О. Круц 
(1966-68, 1970-
1972 рр.) 11 
заглиблених 
жител, 39 гос-
подарчих ям і 
3 відкритих 
вогнища 

на краю 
лесової 
тераси 
(високий 
мис) корін-
ного берега 
р. Віта 

Круц  Ф.е. № 1966 
– 67/5, Ф.е. №
1968/6в, Ф.е. № 
1970/17, Ф.е. № 
1971/3. 

НФ ІА 
НАНУ 

Дослі-
джено / 
зруйно-
вано 
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104. 
Чапаїв-
ка (уро-
чище 
Церко-
вщина) 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
19' 28.5323" 
N, 30° 32' 
4.3305" E) 

В ІІ - С І, 
чап., мо-
гильник 

В.О. Круц 
(1967 р.) 

В.О. Круц 
(1966-68, 1970-
1972 рр.) 31 
поховання 

на краю 
лесової 
тераси 
(високий 
мис) корін-
ного берега 
р. Віта 

Круц  Ф.е. № 1966 
– 67/5, Ф.е. №
1968/6в, Ф.е. № 
1970/17, Ф.е. № 
1971/3. 

НФ ІА 
НАНУ 

Дослі-
джено / 
зруйно-
вано 

105. 
Чапаїв-
ка (уро-
(уро-
чище 
Церко-
вщина) 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
19' 28.5323" 
N, 30° 32' 
4.3305" E) 

С ІІ, соф., 
могиль-
ник 

В.О. Круц 
(1968 р.) 

В.О. Круц 
(1968 р.) 1 
кремаційне 
поховання 

на краю 
лесової 
тераси 
(високий 
мис) корін-
ного берега 
р. Віта 

Круц, Ф.е. № 
1968/6в. 

НФ ІА 
НАНУ 

Дослі-
джено / 
зруйно-
вано 

106. 
Чапаїв-
ка (Хут. 
Воль-
ний) 

Київ С ІІ, соф., 
п. 

на краю 
правого 
корінного 
берега 
Дніпра, на 
вершині 
над Анто-
нієвими 
печерами 

Шапошнікова, 
1953, с. 147; Круц, 
1977, с. 13; Ов-
чинников, Квіт-
ницький, 2004, с. 
621. 

Зруйно-
ване (?) 

107. 
Черво-
ний 
Хутір 

Київ 
(Lat/Lon: 50° 
24' 14.7446" 
N, 30° 41' 
21.5978" E) 

С ІІ, соф., 
могиль-
ник 

В.М. Даниле-
нко, Д.Я. Те-
легін (1950 р.) 

В.М. Данилен-
ко, М.Л. Ма-
каревич (1951 
р.) 195 скуп-
чень "похо-
вань" 

на піщаній 
дюні лівого 
берега 
Дніпра 

Даниленко, Мака-
ревич, Ф.е. № 
1951/8б. 

НФ ІА 
НАНУ 

Дослі-
джено / 
зруйно-
вано 

108. 
Чернин 

Вишгородсь-
кий р-н.  
(Lat/Lon: 50° 
54' 24.3920" 
N, 30° 33' 
5.9624" E) 

С ІІ, соф., 
могиль-
ник 

B.І. Канівець, 
Г.Т. Тітенко 
(1950 р.) 

B.І. Канівець 
(1950 р.) 94 
скупчення 
"поховання" 

на надза-
плавній 
терасі ліво-
го берега 
Дніпра в 
уроч. Божа 
Гора 

Канивец, Ф.е. № 
1950/1з; Канівець, 
1956. 

НФ ІА 
НАНУ 

Дослі-
джено / 
зруйно-
вано 

109. 
Гриші-
вка 

Чернігівська 
обл., Борз-
нянський р-
н. (Lat/Lon: 
51° 23' 
43.9957" N, 
32° 22' 
3.1811" E) 

ямково-
гребінце-
ва куль-
тура, п. 

С.С. Березан-
ська (1967 р.) 

С.С. Березан-
ська (1969-
1971 рр.) в 
неолітичній 
землянці три-
пільська миска 

на невисо-
кому березі 
р. Рубин 

Березанская, Ф.е. 
№ 1969/12; Бере-
занская, 1975; 
Неприна, 1976, с. 
67-73. 

110. 
Седнів 

Чернігівська 
обл., Черні-
гівський р-н. 
(Lat/Lon: 51° 
37' 43.4479" 
N, 31° 35' 
5.6148" E) 

пізній 
неоліт / С 
ІІ, соф., п. 

(1970 р.) В. І. 
Непріна, В. М. 
Корпусова 

(197-ті рр.) В. 
І. Непріна, В. 
М. Корпусова 

на підви-
щенні пра-
вого берега 
р. Снов 

Неприна, Корпу-
сова, 1972, с. 350. 

111. 
Мнево 
Ліс 
(Пусти-
нка 5) 

 Чернігівська 
обл., Черні-
гівський р-н. 
(Lat/Lon: 51° 
25' 26.6597" 
N, 30° 39' 
54.4428" E) 

неоліт + 
трипіль-
ські імпо-
рти 

(1962 р.) В.І. 
Митрофанова (1963-65 рр.) 

на підви-
щеній діля-
нці заплави 
лівого бе-
рега Дніп-
ра, на ліво-
му березі 
притоки р. 
Пакульки 

Телегин, Круц, 
Ф.е. № 1965/1. 

НФ ІА 
НАНУ 

112. 
Више-
ньки 

Бориспільсь-
кий р-н., с. 
Вишеньки 

С ІІ, мо-
гильник 
(?) 

Кінець 19 ст. 
Ф.П. Яновсь-
кий 

невідомо Каталог, с. 84. НФ ІА 
НАНУ 

зруйно-
ване 
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Б. 1. Мапа поширення пам’яток археологічних культур епохи енеоліту 
Східної Європи [Атлас історії, 2012, с. 12]. 

   ДОДАТОК Б 

Мапи 
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Б. 2. Мапа поширення пізньотрипільських пам’яток Київського Подніпров’я. 
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Б. 3. Мапа пізньотрипільських пам’яток території Київського плато. 
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Б. 4. Топографічне положення поселень: 1 – в районі Львівської площі 
(м. Київ), 2, 3 – на схилах і плато правого берега Дніпра.  
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Б. 5. Топографічне положення поселень: 1 – Білогородка, 2 – Євминка 1 і 2, 
3 – Романків 1 і 3.  
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Б. 6. Мапа поширення культури кулястих амфор [Kosko, Szmyt, 2011, с. 
2014]. Позначено: а - межі бужансько-дністрянської групи; b - межа приро-
дних зон (степ, лісостеп, полісся); с - ареал поширення культури кулястих 
амфор, d - південна група ККА і напрямки її поширення (f); g – трипільські 
пам’ятки з елементами ККА; W - підгрупа волинська, Р - підгрупа подоль-
ська, S - підгрупа серецька (молдавська).  
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В. 1. Дати радіовуглецеві калібровані за матеріалами трипільських пам’яток 
Київського Подніпров’я [Rassаmakin, 2012]. 

ДОДАТОК В. 

Схеми, таблиці, діаграми
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В. 2. Схеми періодизації і культурно-генетичного походження груп пізнього 
Трипілля: 1 – Ю.М. Захарука [Захарук, 1964], 2 – В.О. Дергачова [Дергачев, 
1980, с. 192], 3 – В.О. Круца і С.М. Рижова [Круц, Рижов 1985]. 
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В. 3. Структура культури Трипілля за М.Ю. Відейко і Н.Б. Бурдо [Відейко, 
1998; Бурдо, 2012]. 

В. 4. Кореляція кліматичних змін і етапів розвитку культури Трипілля 
[Дяченко, 2010а]. 
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В. 5. Діаграма співвідношення столового і кухонного посуду з поселень: 
1 – Білогородка, 2 – Ромамнків 3, 3 – Видубичі (мис «Чайка», 
4 – Софіївська Борщагівка. 

В. 6. Діаграми співвідношення різних типів посуду з лукашівського 

поселення Білогородка. 

Горщики 
64%

Миски 9%

Амфори 18%

Глеки 9%

Типи столового посуду

Горщики 50%

Миски 
півсферичні 25% 

Миски конічні 
25%

Типи кухонного посуду

80%

61%

28%
20%

39%

72%

100%
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Співвідношення кухонного (ряд 2)  і столового (ряд 1) посуду

Ряд1 Ряд2
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 1 

 2 

 3 

В. 6. Діаграми співвідношення різних типів посуду з поселень лукашівського 
типу Романків 3 (1); софіївського типу: Видубичі мис Чайка (2), Софіївська 
Борщагівка (3). 

Горщики 55 %

Миски 
півсферичні 

10%

Миски конічні 
25%

Амфори 
10%

Співвідношення типів столового посуду

Горщики  61%
Миски 23%

Кубки 8% Глеки 8%

Співвідношення типів кухонного посуду

Горщики 54%
Миски 24%

Миски 11%

Глеки 8% Амфори 3%
Співвідношення типів кухонного посуду
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1 

2 

3 

В. 7. Діаграми співвідношення категорій (1), груп (2) і типів (3) керамічного 
посуду з поселення Кощіївка 8. 

Категорія А
5%

Категорія В
69%

Категорія С
26%

Співвідношення різнотипного за складом тіста 
посуду

5%

20%

34%

15% 18%

8%

Категорія 
А

Група 1 
(п.1)

Група 2 Група 3 Група 4 Група 1 
(п.2)

Співвідношення груп посуду

Горщики 36%

Миски 52%

всі інші форми 
12%

Співвідношення типів посуду за формою
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В. 8. Періодизація пізнього Трипілля Київського Подніпров’я і кореляція із 
пам’ятками сусідніх регіонів. 

В. 9. Діаграма залежності кількості поселень відносно їхніх розмірів (в га). 
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Г. 1. Трипільська кераміка Київського Подніпров’я: 1, 4, 5, 8 - Софіївка 2 
[Круц, 1969], 10-18 - Проців [Березанская, Круц, Ф.е. № 1973/28], 2, 3 - Єв-
минка 1 [Якубенко, Кириленко, 2015], Лукаші [Круц, 1977], 7 - Крутуха-
Жолоб (фото з експозиції ПХДІКЗ). 

ДОДАТОК Г. 

Ілюстрації
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Г. 2. Трипільська кераміка Київського Подніпров’я: 1-9 – Коломийщина 1 
[Пассек, 1949; фото з експозиції ПХДІКЗ], 10, 11 – Євминка 1 [фото із фон-
дів ОКМ; Макаренко, 1926].  
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Г. 3. Трипільська кераміка Київського Подніпров’я: 1, 2, 5-8 - – Крутуха-
Жолоб (фото з експозиції ПХДІКЗ), 3 – Софіївка 2 [Захарук, Круц, Ф.е. № 
1963/8а], 4 – Євминка 1 [Якубенко, Кириленко, 2015]. 
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Г. 4. Трипільська кераміка Київського Подніпров’я: 1-3 – Козаровичі [Круц, 
1977], 4-7 – хутір Незаможник [Овчинников, 2014], 7-14 – Козаровичі [Круц, 
Ф.е. № 1968/6б], 15-17 – Львівська площа [Мовчан, та інші, 2000, Ф.е. № 
1996/66.]. 
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Г. 5. Трипільська кераміка Київського Подніпров’я: 1-26 – Євминка 1 [Яку-
бенко, Кириленко, 2015], 27, 30 – Крутуха-Жолоб [Бузян, Якубенко, 1998], 
28 – Пекарі 2, 29, 31 – Вільшана 1 [Овчинников, 2014]. 
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Г. 6. Трипільська кераміка Київського Подніпров’я: 1-13 – Євминка 1 [Яку-
бенко, Кириленко, 2015], 14-23 – Білогородка [Кириленко, Непомящих, 
2011]. 
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Г. 7. Трипільська кераміка з поселення Романків 3 [Кириленко, Переверзєв, 
2015]. 
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Г. 8. Трипільська кераміка з поселення Кощіївка 8 [Кириленко, Лисенко, 
2015]. 
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Г. 9. Трипільська кераміка з поселення Кирилівські висоти (з фондів НМІУ). 
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Г. 10.Трипільська кераміка Київського Подніпров’я: 1-10 – поселення Гатне 
(фото автора), 11-14 – поселення Сирець 1 (фото М.Ю. Відейка,  НФ ІА 
НАНУ), 15-18 – софіївські могильники (фото М.Ю. Відейка, НФ ІА НАНУ). 
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Г. 11. Трипільська кераміка Київського Подніпров’я: 1-13 – Євминка 1 
[Якубенко, Кириленко, 2015], 17-22 – Софіївська Борщагівка [Кириленко, 
2015в], 23-36 – Видубичі (мис Чайка) [Івакін, Тараненко, Кириленко, 2011]. 
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Г. 12. Інвентар, зброя і прикраси софіївських пам’яток: 1-3, 10-13, 21-21 – 
могильник Софіївка [Дергачев, Манзура, 1991, рис. 111-112], 4-9, 14-19 – 
могильники Софіївка, Чернин, Красний Хутір [Клочко, 2006, рис.12].  



276 

Г. 13.  Кинджали  та   бойові  сокири-молоти: 1-6, 13-16  –  софіївського 
населення, 7-12 – усатівського [Клочко, 2006, рис. 15].  
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Г. 14. Керамічні пряслиця і кістяні знаряддя з поселень: 1-3 хорівського ти-
пу [Пелещишин, 1998], 4-6 – городсько-троянівського [Шмаглій, 1966, табл. 
6],  7-12 софіївського [Якубенко, Кириленко, 2015; Кириленко, Пічкур, 
2015], 13-19 – лукашівського типу (Євминка 1) [Курц, 1977, рис. 44]. 
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Г. 15. Антропоморфна і зооморфна керамічна пластика: 1, 2, 4-12 – 
Євминка 1 [Круц, 1977, рис. 42: 1; Кириленко, Пічкур, 2015, рис. 71; Якубе-
нко, Кириленко, 2015, рис. 9-10], 3, 13 – Кощіївка 8 [Николаева, 2010].  
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