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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність дослідження обґрунтована необхідністю вивчення суспільних 

та етнокультурних процесів у Південно-Східній та Центральній Європі періоду 
поширення та становлення відтворювального господарства, які заклали підвалини 
виникнення європейської цивілізації у V-IV тис. до н.е. Історія цього періоду, яка 
реконструйована на археологічних джерелах, уже давно привернула увагу 
дослідників (Г. Коссіни, М. Еберта, В.Г. Чайлда, Г. Кларка, Ю. Костжевського, 
В. Даниленка, М. Гімбутас, М. Гарашаніна, Й. Люніга, С. Бібікова, М. Мерперта, 
Дж. Меллорі, Д.Телегіна, Л. Залізняка, К. Ренфрю, Д. Бейлі, Г. Тодорової, 
І. Вайсова, Л. Ніколової, Й. Мюллера, Дж. Чапмена, Б. Канліффа, Д. Ентоні, 
А. Уїтлі, В. Дергачова, В. Отрощенка, І. Манзури, Д. Гронеборна  та ін.), проте її 
вивчення вимагає періодичного осмислення та узагальнення наявної інформації, 
кількість та якість якої постійно зростає завдяки новим польовим та 
міждисциплінарним дослідженням. Аналіз такого роду відомостей та свідчень 
вимагає комплексного палеоетнологічного підходу, який би враховував теоретичні 
здобутки у галузі соціології, культурології, археології та лінгвістики.  

В останні десятиліття зріс інтерес науковців до Південно-Східної та 
Центральної Європи як одного із осередків зародження цивілізації на основі давніх 
хліборобських суспільств. Упродовж майже трьох тисячоліть (VI-IV тис. до н.е.) 
давні суспільства пройшли шлях від невеликих за розміром та потенціалом громад 
до потужних потестарних об’єднань – вождівств, розвинули ремесла (включно з 
металургією та металообробленням), створили ієрархічну систему населених 
пунктів. Цей напрямок розвитку на інших територіях – зокрема у Месопотамії та 
Єгипті привів до створення найдавніших міст та держав на зламі IV-ІІІ тис. до н.е. 
Однак у Європі в той період цього не сталося, що привертає увагу дослідників, які 
вивчають питання зародження і занепаду давніх цивілізацій на глобальному рівні. 
Важливо інтегрувати результати досліджень науковців різних країн, аби отримати 
загальну картину змін суспільного життя та етнокультурних процесів у Південно-
Східній та Центральній Європі V-IV тис. до н.е. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана в межах наукової тематики історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка «Українська нація в 
загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний реєстраційний 
номер 11БФ046-01) та пов’язана з науковими дослідженнями кафедри етнології та 
краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Тематика дисертації відповідає дослідницьким напрямкам 
«процеси етнокультурної взаємодії», «процеси етнокультурної адаптації», «знакова 
система в культурі», «теоретичні проблеми етносу, розв’язання яких спрямоване на 
дослідження етногенезу, еволюції», «духовна культура етносів у розвитку», 
паспорту спеціальності 07.00.05 – етнологія. 

Мета дослідження полягає у реконструкції суспільних та етнічних 
трансформацій на теренах Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до 
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н. е., установлення залежності між етнічними та суспільними процесами у 
досліджуваний період. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань 
дослідження: 

- розглянути наявні концепції суспільного та етнічного розвитку регіону 
Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н. е.; 

- провести систематизацію джерел; 
- уточнити хронологію, періодизацію та синхронізацію культурних 

комплексів регіону; 
- виділити етапи вірогідних суспільних та етнічних трансформацій.  
- схарактеризувати період, який передував досліджуваному, показати витоки 

історії Європи між 5000 і 3000 рр. 
- дати (поетапно) характеристику динаміці розвитку спільнот на теренах 

Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н. е.;  
- реконструювати соціальні структури для розгляданого періоду та показати 

динаміку їх розвитку на окремих етапах; 
- установити вірогідне співвідношення соціальних та етнічних структур на 

окремих етапах; 
- реконструювати можливі етнокультурні процеси на окремих етапах за 

наявними свідченнями; 
- з’ясувати зв’язки між спільнотами на окремих етапах, їх причини та 

характер. 
Об’єктом дослідження виступають суспільства Центральної та Південно-

Східної Європи V-IV тис. до н.е., відомі за свідченнями археологічниї досліджень. 
Предметом дослідження є етносоціальні зміни в супільствах V-IV тис. до н.е. 

на території Південно-Східної та Центральної Європи, а саме: співвідношення 
соціальних та етнічних структур, динаміка їх змін та розвитку, етнокультурні 
процеси; етапи суспільних та етнічних трансформацій та їх зміст; зв’язки між 
спільнотами на окремих етапах, їх причини та характер а також наявні концепції 
суспільного та етнічного розвитку регіону Південно-Східної та Центральної Європи 
у V-IV тис. до н. е. 

Хронологічні межі дослідження – V-IV тис. до н.е. Верхня та нижня межа 
обумовлені перемінами довкілля, які змінювали умови існування давніх суспільств і 
мали вплив на історичні процеси. Датування побудовані на відомостях стосовно 
стратиграфії і синхронізації культурних комплексів за матеріальною культурою, 
свідченнями радіоізотопного та археомагнітного датування. 

Географічні межі дослідження охоплюють регіони Центральної та Південно-
Східної Європи. До регіону включено також території до Дніпра на сході, які для 
більш пізніх періодів прийнято включати до Східної Європи. З другого боку, на 
півночі дослідження обмежене територіями, прилеглими до Карпат, за виключенням  
Прибалтики. На півдні межа проходить по кордонах Європи, залишаючи поза 
межами Анатолію. 

Методологічною основою дисертації є системний регіональний та 
хронологічний підхід, теорії соціального розвитку та етнічних процесів у 
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суспільствах з відтворювальною економікою, сукупність загальних 
наукових та спеціальних методів досліджень, принципи історизму. Для досягнення 
поставлених завдань використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, а 
також методи історичного дослідження: проблемно-хронологічний, типологічний, 
моделювання культурних та суспільних явищ, порівняльно-історичний. Поєднання 
зазначених методів дало змогу виділити етапи суспільних та етнокультурних 
трансформацій, схарактеризувати динаміку розвитку спільнот на теренах Південно-
Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н. е., реконструювати соціальні 
структури для розгляданого періоду та динаміку їх розвитку, установити вірогідне 
співвідношення соціальних та етнічних структур на окремих етапах, 
реконструювати можливі етнокультурні процеси на окремих етапах за наявними 
свідченнями, з’ясувати зв’язки між спільнотами на окремих етапах, їх причини та 
характер. 

Наукова новизна дослідження полягає у постановці та розробці проблеми 
суспільних та етнокультурних трансформацій на території Південно-Східної та 
Центральної Європи у V-IV тис. до н.е., яка не була предметом окремого 
дослідження. Особистий внесок автора полягає у наведених нижче положеннях, які 
виносяться на захист: 

Вперше: 
-розглянуто наявні концепції суспільного та етнкультурного розвитку регіону 

Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н.е, що  дало змогу краще 
окреслити напрямки реконструкції етнічних та суспільних трансформацій указаного 
періоду; 

-систематизовано джерела для здійснення етноісторичних реконструкцій для 
розгляданого періоду та регіону, включно з характеристикою економіки давніх 
суспільств із урахуванням навколишнього середовища, питання розвитку економіки 
– як відтворювальної, так і нехарчової сфери виробництва, зокрема ремесел; 

-реконструйовано низку суспільних та етнокультурних трансформацій у 
регіоні Південно-Східної та Центральної Європи V-IV тис. до н.е. включно з 
територіями між Карпатами та Дніпром, зокрема: 

-виявлено нерівномірність рівня суспільно розвитку, зокрема в межах 
культурних комплексів, які у історіографії традиційно позиціонують і розглядають 
як монолітні етнокультурні утворення – це стосується насамперед спільноти 
Кукутень-Трипілля;  

-показано, що кліматичні зміни, які спровокували економічний та суспільний 
колапс у найбільш розвинених у економічному та суспільному відношенні регіонах 
Південно-Східної та Центральної Європи в останній чверті V тис. до н. е., по-
іншому вплинули на околиці Старої Європи, головним чином на ті, які у попередні 
кілька століть зуміли нагромадити певний економічний та технологічний, 
демографічний потенціал, опанувати контроль над сировинними ресурсами та 
шляхами обміну; 

Удосконалено: 
- абсолютну хронологію, періодизацію культурних комплексів регіону, їх 

взаємну синхронізацію та в межах, нобхідних для виконання поставлених завдань; 
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- уявлення про моделі суспільної організації давнього населення для 
кожного з трьох періодів та циклічність у їх змінах; 

- знання про історію розвитку озброєнь та військової справи у Південно-
Східній та Центральній Європі V-IV тис. до н.е; 

-висвітлення ранніх фаз урбанізації у Південно-Східній та Центральній Європі 
V-IV тис. до н.е; 

Отримали подальший розвиток: 
-питання формуваня різних укладів у системах життєзабезпечення та їх 

наслідків для давніх спільнот у Південно-Східній та Центральній Європі V-IV тис. 
до н.е.; 

-історія виділення та раннього розвитку ремесел у масштабах досліджуваного 
регіону; 

-історія розвитку монументальної архітектури у Південно-Східній та 
Центральній Європі V-IV тис. до н.е.; 

-питання взаємодії груп населення з різними економічними системами на 
території степової, лісостепової та лісової смуг; 

-уявлення про характер взаємовідносин між осілим хліборобським та 
степовим населенням у Південно-Східній ту V-IV тис. до н.е. 

Практичне значення отриманих у дисертації результатів полягають у 
створенні цілісної картини історії, суспільних та етнокультурних змін у Південно-
Східній та Центральній Європі у V-IV тис. до н.е. Уроботі вперше реконструйовано 
низку суспільних та етнокультурних трансформацій у регіоні Південно-Східної та 
Центральної Європи V-IV тис. до н.е. включно з територіями між Карпатами та 
Дніпром. Розроблена програма досліджень може бути використана надалі для 
поглибленого вивчення як окремих регіонів, так і цілісної картини давньої історії у 
дописемний період. Отримані результати дають можливість оцінити історичний 
розвиток території між Карпатами та Дніпром у контексті Центральної та Південно-
Східної Європи. Наукові результати роботи можуть бути задіяні у навчальному 
процесі при написанні узагальнювальних праць, навчальних курсів та спеціальних 
курсів з етнології, археології та давньої історії України та суміжних країн, у 
розробленні державних та міжнародних програм з охорони та популяризації 
історико-культурної спадщини, плануванні та підготовці міжнародних 
археологічних та етнологічних дослідницьких програм.  

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та результати досліджень, 
винесені на захист, отримані автором самостійно. Вони опубліковані у авторських 
працях. Ці ідеї розвинені у роботах, які вийшли друком в співавторстві. У спільній з 
Н. Бурдо статті з питань хронології автору належить розробка абсолютної 
хронології середнього та пізнього етапів трипільської культури. У спільній з 
Й.Мюллєром, Н. Бурдо та ін. статті автору належить опис та інтерпретація основних 
досліджених комплексів. У спільній з Н. Бурдо статті про розкопки автору належить 
виклад результатів досліджень. 

Апробація результатів дисертації здійснена під час виступів на 
міжнародних наукових конференціях: Трипільський світ та його сусіди (Збараж, 
2001 р.); Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного 
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Причерноморья (Тирасполь, 2002 р.); Трипільські поселення-гіганти 
(Тальянки, 2003 р.); Знаки цивілізації (Новий Сад, Сербія, 2004 р.); Древні 
землероби Європи: нові відкриття та гіпотези (Збараж, 2004 р.); Cucuteni. 120 de 
cercetari. Timpul bilantului (Пятра-Нямц, Румунія, 2004 р.); 12th Annual Meeting of the 
European Association of Archaeologists (Краків, Польща, 2006 р.); Otázky neolitu a 
eneolitu  našich krajín (Міхаляни, Словаччина, 2007 р.; Вранов, Чехія, 2008 р.; 
Мельник, Чехія, 2009 р.); 31st Theoretical Archaeology Group annual meeting (Дарем, 
Велика Британія, 2009); Eurasian Neolithics: Perspectives from Culture, Population and 
Climate (Любляна, Словенія, 2010); Проблемы реконструкций по археологическим 
источникам: жилище, костюм, оружие, ремесло (Комсомольськ Полтавської обл., 
2011 р.); Раннеземледельческая культура Кавказа (Баку, Азербайджан, 2011 р.); 
Прадавні землероби Південно-Східної Європи (Тальянки Черкаської обл., 2011 р.); 
Chronologies, Lithics and Metals. Late Neolithic and Copper Age in the eastern part of the 
Carpathian Basin and in the Balkans (Будапешт, Угорщина, 2012 р.); 120 років 
відкриття трипільської культури (Трипілля, Київської обл., 2013); Сucuteni Culture 
within the European Neo-Eneolithic context (Пятра-Нямц, Румунія, 2014 р.); 
20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (Стамбул, 
Туреччина, 2014); На східній межі Старої Європи (Кіровоград, 2015); From Symbols 
to Signs. Signs, Symbols, Rituals in sanctuaries (Сучава, Румунія, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 
монографії та 24 статтях у фахових виданнях України, зарубіжних фахових 
періодичних виданнях, внесених до наукометричних баз, а також у 18 додаткових 
публікаціях апробаційного характеру. 

Структура дисертаційної роботи зумовлена метою та завданнями, які 
поставлено перед дослідженням. Вона складається зі вступу, семи розділів, 
висновків, списку використаних джерел та літератури (924 найменування, 
96 сторінок), двох додатків (18 сторінок). Загальний обсяг дисертації становить 462 
сторінки тексту, з них основного тексту – 348 сторінок. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету та конкретні його завдання, визначено предмет і об’єкт, 
хронологічні та географічні межі, методологічну основу, визначено наукову 
новизну та практичне значення результатів, представлено інформацію про її 
наукову апробацію, відомості про особистий внесок здобувача та структуру роботи. 

У першому розділі «Історіографія питання» розглянуто історію досліджень 
та подано характеристику джерел дослідження.  

У підрозділі 1.1 «Реконструкції «праісторії»: напрямки, ідеї, результати» 
розглянуто спроби прив’язати «первісність» та «праісторію» до археологічної 
періодизації трьох віків, які зрештою виявилися малопродуктивними, адже було 
остаточно встановлено, що досить складні у соціальному та культурному розвитку 
суспільства можуть виникати (і починають виникати) на технологічному рівні 
неоліту або мідного віку. Археологічні відкриття порушують чіткість усталених 
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«критеріїв» та «ознак» міст, «первісного суспільства», державності тощо, 
виділених на археологічному матеріалі ще в першій половині-середині ХХ ст. Три 
етапи розвитку історіографії питання відповідали поступу у нагромадженні 
археологічних джерел та запровадженні археометричних та міждисциплінарних 
досліджень. Перший – з кінця ХІХ ст. до початку 60-х (основа – археологія та 
лінгвістика) – праці Г. Коссіни, М. Еберта, В.Г. Чайлда, Г. Кларка, 
Ю. Костжевського, С. Бібікова та ін; другий – з початку 60-х до початку 90- рр. ХХ 
ст (зростання джерельної бази та «революція» у датуванні методом С14) – праці 
В. Даниленка, М. Гімбутас, М. Гарашаніна, Й. Люніга, М. Мерперта, К. Ренфрю, 
Г. Тодорової, І. Вайсова, В. Дергачова, Д. Ентоні, Дж. Меллорі, Д.Телегіна, 
Л. Залізняка, В. Отрощенка та ін.; третій – з кінця 90-х (якісне зростання джерельної 
бази, нові методи у міждисциплінарних дослідженнях) – праці Д. Бейлі, 
Д. Гронеборна, Б. Канліффа, О. Коська, С. Мілісаускаса,  Й. Мюллера,  
Л. Ніколової, Дж. Чапмена, Р. Хофмана, А. Уїтлі, І. Манзури, та ін. Історичні 
реконструкції обмежувалися окремими культурно-історичними комплексами або їх 
частинами. Типовими є також регіональні праці з давньої історії, які обмежуються 
територіями окремих країн або їх частинами. Праці з «праісторії» Європи 
охоплюють лише певне коло культурних явищ та територій, без усебічного розгляду 
питань економічного та суспільного життя. У вітчизняній історіографії 
дослідження, які б охоплювали період V-IV тис. до н. е. в Центральній та Південно-
Східній Європі, практично відсутні. В узагальнювальних працях з давньої історії 
Європи період поділяють на дві частини: епоху поширення та упроважедення 
відтворювального господарства на території Європи та наступну добу 
«трансформації» давніх хліборобських суспільств. 

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерел» розглянуто специфіку 
археологічних відомостей та наявні свідчення, стосуються теми дослідження. 
Починаючи з кінця ХІХ ст. цей матеріал систематизовано як у межах концепції 
«трьох віків», так і по археологічних культурах. Є певна специфіка застосування 
понять «неоліт» та «енеоліт» («мідний вік») фахівцями з різних країн. Інша 
проблема пов’язана з поняттям «археологічна культура». У низці випадків виділено 
«археологічні культури», які не вповні відповідають більш-менш усталеним 
критеріям цього поняття. Виявилося, що археологічні культури (АК), які поширені 
на значних територіях, удається розділити на локально-хронологічні варіанти 
(локальні групи, «типи пам’яток»), які цілком могли би претендувати на статус 
окремих АК. 

У другому розділі « Методика досліджень» розглянуто засади вивчення 
суспільних та етнокультурних трансформацій за археологічними джерелами. 

У підрозділі 2.1 «Проблеми етносоціальних реконструкцій у Центральній 
та Південно-Східній європі V-IV тис. до н. е.» розглянуто приклади історичних 
досліджень за археологічними відомостями, починаючи із праць початку ХХ ст., 
систематизовано підходи до таких досліджень. Найпоширенішими є – 
територіальний та «культурний», аспекти систематизації. У реконструйованій 
давній історії дійовими особами є «носії археологічних культур», «археологічні 
культури», «типи пам’яток» тощо. На нашу думку, має йтися про давнє населення, 
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суспільні, та, можливо, етнічні підрозділи, реконструйовані на підставі 
наявних відомостей. Для позиціонування подій та явищ у часі має бути використана 
абсолютна хронологія. В останні десятиліття проведено значні за обсягом 
археологічні дослідження в Центральній та Південно-Східній Європі, пов’язані із 
масштабними міжнародними науковими програмами та рятувальними 
дослідженнями, передусім на території нових членів ЄЕС, що якісно змінило 
усталені уявлення про характеристики спільнот періоду раннього енеоліту. 
З’явилися нові свідчення про оборонні споруди, великі поселення, сакральні 
комплекси, некрополі, у тому числі елітні, відсутні або майже невідомі раніше. 
Залучення археогенетичних, ізотопних, біоархеологічних методів вивчення 
матеріалів з поховальних пам’яток та антропологічних колекцій розширило 
уявлення про різні аспекти життя давнього населення Європи, демографічні 
показники, характер взаємодії та процеси міграцій у VI-IV тис. до н.е. Наслідком 
став новий етап у вивченні давньої історії та етнологічних студій. 

Упродовж ХХ століття чільними археологами були висловлені гіпотези про 
те, що носії трипільської та споріднених балкано-дунайських культур говорили 
такими індоєвропейськими мовами, як грецька (В. Хвойка), фракійська (Е.Р. фон 
Штерн,  
В. Георгієв, В. Даниленко, О. Брюсов, О. Трубачов, Д. Телегін та ін.), «південно-
індоєвропейська» (Г. Коссина), частково індоіранська, частково фрако-фригійська 
(Г. Вільке), індоіранська (Б. Рибаков) кельтська (К. Шухардт), хетто-лувійська (В. 
Петров). Інші вважали, що мовою спілкування носіїв цих культур були 
неіндоєвропейські: північнокавказбка (Ю. Павленко), хаттська і хурритська 
(Л. Залізняк, Ю. Павленко). В усіх випадках повною мірою не було враховано 
наявність локальних груп трипільців та джерела їх формування. За іншими 
гіпотезами мовна належність панівного прошарку та решти населення різнилася: 
відповідно тохарська і неіндоєвропейська (О. Менгін), фракійська та кавказька 
(В. Щербаківський). Аналіз наявних археологічних джерел вказує на існування 
еліти, але не підтверджує висновків про різну мовну належність представників 
різних суспільних груп. 

У підрозділі 2.2 «Методичні засади етносоціальних реконструкцій давніх 
суспільств за свідченнями археологічних досліджень» показано, що, розглядаючи 
давнє суспільство як певну систему, фактичний матеріал можна використати для 
реконструкції певних субсистем – життєзабезпечення, соціуму, духовного життя 
тощо. При цьому фактичний матеріал можна розглядати не лише як сліди певних 
подій, а й відображення суспільних явищ. Для того, щоб простежити зміни, які 
відбуваються в різних галузях економіки, суспільного життя тощо, слід розглядати 
період не в цілому, а у вигляді певних хронологічних зрізів. Для дослідження було 
обрано сім ключових напрямків, які дозволяють реконструювати субсистеми 
життєзабезпечення, технологічну, соціальну, символічну та комунікаційну. Розгляд 
субсистем пропонується здійснювати в межах трьох хронологічних зрізів (5000-
4200, 4200-3400, 3400-3000 рр. до н.е), які охоплюють досліджуваний період, з 
наступним порівнянням. Для отримання точки відліку за аналогічною схемою буде 
розглянуто період VI тис. до н.е. 
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У третьому розділі «Відносна та абсолютна хронологія» дано аналіз 
відомостей про абсолютну хронологію розглядуваного періоду по кількох 
напрямках: стратиграфічні відомості, ізотопне датування, питання синхронізації 
культурних комплексів. 

У підрозділі 3.1 «Відносна хронологія за свідченнями стратиграфії» 
показано, що стратиграфічні відомості дають чітке і недвозначне уявлення стосовно 
відносної хронології археологічних комплексів, по-друге, можливі версії їх 
синхронізації у випадку, коли між ними не засвідчено прямих контактів. Важливим 
є аспект зіставлення з комплексами, які мають вихід на історичне датування за 
письмовими джерелами, що дає змогу знайти відправні точки для побудови 
абсолютної хронології починаючи з рубежу IV-III тис. до н.е. Свідчення 
стратиграфії підтверджують правомірність використання в абсолютній хронології 
каліброваних ізотопних дат. 

У підрозділі 3.2 «Археологічні періодизації культурних комплексів» 
розглянуто використання у практичних цілях археологічних періодизацій, 
розроблюваних на підставі вивчення стратиграфії та матеріальної культури. 
Періодизація археологічних пам’яток дає змогу впорядковувати отримані матеріали, 
зіставляти окремі комплекси – поселення, поховальні пам'ятки, а також різні 
археологічні культури. Існує кілька систем археологічної періодизації, які пов’язані 
між собою. У дотримуватимано археологічної періодизації, прийнятої для територій 
на схід від Карпат та Балканського півострова.  

У підрозділі 3.3 Абсолютна хронологія за свідченнями природничих наук» 
викладено засади використання ізотопного (С14) методу датування для створення 
абсолютної хронології культурних комплексів V-IV тис. до н.е. Істотною є проблема 
калібрування ізотопних дат, отримання «календарного віку» датованих зразків. Нині 
нагромаджено понад 9700 ізотопних дат для періоду VI-IV тис. до н.е. на території 
Центральної та Південо-Східної Європи.  

У підрозділі 3.4 «Питання синхронізації культурних комплексів» 
визначено підходи до синхронізації культурних комплексів VI-IV тис. до н.е. у 
Південно-Східній та Центральній європі на підставі сукупності відомостей 
стратиграфії, археологічної періодизації та абсолютного датування. Важливим 
аспектом є зіставлення періодизаційних схем з відомостями про абсолютну 
хронологію, що відкриває можливість повноцінного використання археологічних 
джерел для історичних реконструкцій. Розгляд фактичних відомостей засвідчив, що 
немає підстав пов’язувати напряму історичні зрушення безпосередньо з настанням 
«мідного» або «бронзового» віків по археологічній періодизації.  

У четвертому розділі «Центральна та Південно-Східна Європа 
напередодні V тис. до н.е: перші наслідки «неолітичної революції» стисло 
розглянуто період, що передував обраному для основного дослідження. Наприкінці 
VI тис. до н.е. у Південно-Східній та Центральній Європі відбувається перехід до 
відтворювального господарства, за винятком периферійних регіонів на півночі та на 
сході. Зростає чисельність населення, яке створює нові моделі господарсько-
культурної адаптації з усебічним використанням природних ресурсів. Оцінка 
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демографічних процесів указує, що саме в цей період з’явилися передумови для 
формування більш компактних і водночас масштабних спільнот. 

 У підрозділі 4.1 «Проблема «Чорноморського потопу» розглянуто тему 
можливого значення змін рівня моря в історії населення Південно-Східної Європи 
та її околиць у VI тис. до н.е. В останні два десятиліття активно дискутована 
проблема «чорноморського потопу» – утворення сучасного Чорного моря та впливу 
цієї події на давню історію як прилеглих регіонів, так і становлення низки 
цивілізацій Старого Світу Його ймовірні наслідки – розселення давніх хліборобів з 
берегів «Евксинського озера», основне розселення мало проходити через територію 
України не знаходять підтвердження археологічними свідченнями.  

У підрозділі 4.2 «Особливості початкового етапу поширення 
відтворювальної економіки у Центральній та Південно-Східній Європі» 
розглянуто процеси поширення культурних комплексів із відтворювальним 
господарством та різноманіття конкретних систем життєзабезпечення. 

У пункті 4.2.1 «Процеси поширення культурних комплексів із 
відтворювальним господарством» розглянуто шляхи, темпи та особливості 
розповсюдження давніх хліборобів та хліборобства у Південно-Східній та 
Централній Європі. На початок VI тис. до н.е. відтворювальне господарство було 
відоме в багатьох регіонах Європи, населення, яке практикувало вирощування 
злаків та розведення домашніх тварин, просунулося далеко вглиб континенту з 
півдня на північ. У VI тис. до н.е. існували два основних хліборобських культурних 
масиви: Кріш-Кьореш-Старчево-Караново на півдні та лінійно-стрічкової кераміки 
(КЛСК) – на півночі. З огляду на різниці у природному середовищі сформувалися 
різні, раніше невідомі у регіоні культурно-господарські типи давніх хліборобів і 
скотарів із комплексним господарством, яке використовувало доступні місцеві 
ресурси.  

У пункті 4.2.2 «Різноманіття систем життєзабезпечення» проаналізовано 
відомості про різні типи господарювання в цей період. Давнє населення 
використовувало всі доступні ресурси, що за різноманіття довкілля сприяло появі 
низки систем життєзабезбпечення на основі хліборобства та тваринництва. 
Порівняння економічних систем двох основних культурних комплексів Центральної 
та Південно-Східної Європи показало формування різних за характером та 
потенційними результатами господарювання зони: – північної та південної. 
Південна мала у своєму розпорядженні менше земельних ресурсів, на півночі 
існувало більше можливостей для освоєння нових територій. Проміжне становище 
посідали культурні комплекси у Трансильванії та Подунав’ї. Від початку 
поширення хліборобства у Європі економічний потенціал регіонів різнився, що з 
часом мало призвести до різниці у темпах суспільного розвитку, формування нових 
спільнот тощо. Важливим зрушенням для VI тис. до н.е. стало поширення 
відтворювального господарства, одним із наслідків чого стала поява надлишкового 
продукту. Було відкрито шлях до утворення великих поселень – центрів влади, змін 
у суспільній організації. 

У підрозділі 4.3 «Ресурси, війна, інформація: особливості співіснування та 
взаємодії біля витоків «Старої Європи» проаналізовано відомості стосовно 
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діяльності в галузях ремісничої спеціалізації та обміну сировиною та 
виробами, розвиток озброєнь та військової справи, а також використання знакових 
систем давнім населенням. Стрімке зростання чисельності населення, розподіл та 
перерозподіл земельних та мінеральних ресурсів призводили до силового вирішення 
конфліктних ситуацій. Актуальною була проблема комунікації, збереження та 
передачі суспільно значущої інформації – удосконалення наявних знакових систем. 

У пункті 4.3.1 «Спеціалізація та обмін» показано значення нехарчового 
виробництва та обміну для давнього населення та його вплив на різні сторони 
життя, в тому числі суспільного. 

У пункті 4.3.2 «Озброєння та військова справа» схарактеризовано систему 
озброєння та війську справу у VI тис. до н.е. Тривалий час суспільства доби неоліту 
дослідники розглядали переважно як миролюбні і неконфліктні, що мало 
відповідати матріархальному устрою суспільства (М. Гімбутас, Дж. Марлер та ін.). 
Носії найдавніших культурних комплексів із відтворювальним господарством у 
Центральній та Південно-Східній Європі мали у своєму розпорядженні 
мисливський комплекс озброєння: лук та стріли, можливо дротики та списи. 
Починають використовувати спеціалізовану зброю: булави, сокири-молоти, а також 
сокири господарського призначення, поселення укріплюють ровами та палісадами. 
Відкрито сліди військових сутичок – поховання загиблих, бойові травми на кістяках 
похованих. Зростає число конфліктів між громадами та племенами, які вирішують 
збройним шляхом. Практика укріплення поселень огорожами, ровами та палісадами 
мала місце не лише у периферійних районах, а й усередині території окремих 
культурних комплексів, особливо КЛСК. Ці відомості змінюють уявлення про 
миролюбність давніх хліборобів. Стан військової сфери, необхідність витрачати на 
неї ресурси, мали вплив на особливості суспільних структур. 

У пункті 4.3.3 «Знакові системи. Тертерійські таблички і проблема 
виникнення «дунайського письма» схарактеризовано знакові системи – 
зображувальну та об’ємну, використовувані давнім населенням у цей час. Для VII-
VI тис. до н.е. у Південно-Східній та частково – Центральній Європі можна 
говорити про два типи знакових систем – об’ємну та зображальну. Стосовно 
табличок з поселення Тертерія (культурний комплекс Вінча), встановлено, що вони 
датовані другою половиною VI тис. до н.е. та, ймовірно, мали ритуальне значення. 
Їх використовували під час обрядів, відтворені на них знаки мали значення лише 
для втаємничених, хоча могли являти собою певну систему піктографічної 
писемності. У культурному комплексі Вінча у другій половині VI тис. до н.е. на 
керамічних виробах наносили складні знаки поза межами орнаментальних 
композицій, ці знаки вважають піктографічними. Розвиток знакових систем створив 
передумови до виникнення піктографічної писемності. 

У підрозділі 4.4 «Суспільство перших хліборобів Європи» розглянуто 
відомості стосовно організації давніх суспільств, репрезентованих низкою 
культурних комплексів на території Центральної та Південно-Східної Європи. 
Устрій суспільства у населення, належного до різних культурних комплексів у цей 
час помітно різнився. Упродовж тривалого часу досить поширеними були уявлення 
про матріархальний характер суспільств доби неоліту на території Європи. 
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Проведені фахівцями для території Словаччини та Чехії дослідження зразків 
із жіночих та чоловічих поховань (Bickle et alii) дали підстави стверджувати 
патрилокальний характер шлюбів, успадкування власності на земельні угіддя біля 
поселень по чоловічій лінії. Існувала спеціалізація у господарчій діяльності, 
найвище положення займали особи, які вели комплексне господарство, займаючись 
одночасно і хліборобством і тваринництвом, що підтверджують свідчення з 
поховальних пам’яток. Виділяють більш заможні та впливові члени колективів, 
яких можна називати вождями. Суспільні структури не залишалися незмінними 
упродовж усього часу існування культурного комплексу КЛСК. Найбільш 
складними вони виглядають у 5400-5200 рр. до н.е., коли чисельність населення 
була найвищою. З’являються відносно великі поселення, зокрема укріплені, з 
центральними великими будівлями, громадськими спорудами та/або резиденціями 
вождів. Для культурного комплексу Кріш типовими є малі поселення з невеликими, 
вірогідно односімейними будинками, суспільство виглядає егалітарним. 
Суспільство раннього етапу культурного комплексу Вінча виглядає одним з 
найскладніших, про що свідчать наявність малих і великих укріплених поселень, 
початок спеціалізації в галузі гірничої справи та металургії міді. У випадку з 
поселенням Околіште спостерігаємо початок процесу утворення племінних центрів. 
Культурний комплекс Каранове демонструє початок аналогічних процесів, 
особливо у приморській зоні, пов’язаній з обміном сіллю та виробами з Spondуlus. 
Спостерігаємо утворення у найбільш населених регіонах досить складних 
суспільних структур, прошарку заможніших людей та, можливо, вождів, вплив яких 
зростав через контроль над господарськими та обмінними операціями, військову 
сферу. На периферії, де навички відтворювального господарства тільки-но почали 
поширюватися, зберігалися архаїчніші суспільні структури. 

У підрозділі 4.5 «Етнокультурні процеси» розглянуто можливості 
етнокультурних реконструкцій для розгляданого періоду. Ураховуючи демографічні 
та територіальні характеристики подібних регіональних груп, є підстави говорити 
про існування політичних утворень (племен), для яких характерне виникнення 
системи символів для позначення власної відмінності. У цей період у 
повсякденному житті найважливішим був рівень селища-громади та системи селищ, 
належність до певного роду. Зважаючи на значний ареал поширення та наявність 
великих за розмірами груп населення в окремих регіонах, можна припустити 
існування не менш як двох десятків племен у ареалі поширення КЛСК. Існування 
племінної структури всередині КЛСК могло бути спрямоване як на протистояння 
зовнішній загрозі, так і на мирне вирішення внутрішніх конфліктів. Подібна 
ситуація була типовою практично для всього регіону Центральної та Пвденно-
Східної Європи. Упродовж VI тис. до н.е. на території Центральної та Південно-
Східної Європи поступово було створено важливі передумови для економічного 
піднесення наступного часу, динамічних суспільних та етнічних трансформацій. 

У розділі п’ятому «Стара Європа на шляху змін: 5000- 4200 рр. до н.е.» 
висвітлено економічну, суспільну та етнокультурну ситуацію у Підвенно-Східній та 
Центральній Європі у її розвитку.  
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У підрозділі 5.1 «Новації в економіці» розглянуто ситуацію початку 
V тис. до н.е. торкнулися не стільки систем життєзабезпечення, як галузей 
нехарчового виробництва, розвитку систем обміну.  

У пункті 5.1.1 «Металургія та металооброблення» йдеться про розвиток 
ремесел, пов’язаних із металами (міддю та золотом). У цей період виникає декілька 
вогнищ металургії та металооброблення, які забезпечують населення широким 
асортиментом знарядь, зброї та прикрас. Є підстави стверджувати, металеві вироби 
були необхідні як у виробництві, так і сфері престижного споживання. У віддалених 
регіонах на сході під впливом та за участю більш давніх осередків виникають 
вогнища металооброблення. 

У пункті 5.1.2 «Кременярство» показано, як у регіонах, багатих на сировину, 
розвинулося спеціалізоване виробництво знарядь із кременю. Для виготовлення 
деяких виробів потрібні були не лише певні навички, а й знання технології, 
використання механічних пристроїв з мідними посередниками, що ставило 
виробничі можливості в залежність від отримання відповідних знарядь. Особливим 
попитом користувалися довгі пластини та сокири, які стали складовою престижної 
економіки.  

У пункті 5.1.3 «Гончарство» розкрито тему становлення гончарства як 
спеціалізованого ремесла на базі вдосконалення теплотехнічних споруд (горнів), 
налагодження випуску високоякісного мальованого посуду. Масштабне 
виробництво мальованого посуду, зокрема культового, є індикатором розвитку 
сфери престижного споживання.  

У пункті 5.1.4 «Обмін як рушій суспільних та історичних процесів» ідеться 
про те, що у вказаний період сформувалася класична триступенева система обміну, 
відома за етнографічними свідченнями: між громадами в межах окремих 
культурних комплексів, із найближчими культурними комплексами, далекий обмін, 
при якому дистанція транзакцій могла становити сотні кілометрів. Набір предметів 
обміну традиційний: мінеральна сировина, сіль, вироби з металу, престижні речі. 
Громади та особи, задіяні у процесі обміну, помітно підвищували свій добробут та 
статус. Потреба в обміні виробами та сировиною стимулювала обмінні операції, 
асортимент предметів обміну був розширений, зокрема за рахунок ремісничих 
виробів. 

У підрозділі 5.2 «Суспільні експерименти: вожді та початки урбанізації» 
схарактеризовано зміни, які мали місце у суспільній організації давніх хліборобів 
Європи. Основними факторами, які мали впливати на трансформацію суспільних 
структур між 5000-4200 рр. до н.е., були зрушення в економіці, зростання 
демографічного потенціалу території поширення кількох культурних комплексів, а 
саме Коджадермен-Караново-Гумельниця, Вінча, Тисаполгар, Прекукутень-
Кукутень-Трипілля.  

У пункті 5.2.1 «Розвиток ієрархії поселень» досліджено, формування ієрархії 
поселень відповідно до їх розмірів та призначення. У Центральній та Південно-
Східній Європі продовжували з’являтися поселення, у яких могло мешкати від 
1000-2000 до 5000-6000 осіб, що мали укріплення, складні системи планування. 
Телі, які розглядають як елітарну або ритуальну частину поселення, оточували 
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синхронні «пласкі» поселення. Великі поселення культурного комплексу 
Кукутень-Трипілля постають як закономірне явище загальноєвропейських процесів 
розвитку поселенських структур. 

У пункті 5.2.2 «Храми та святилища» зібрано відомості про появу різного 
роду святилищ, зокрема з монументальними характеристиками. На початок V тис. 
до н.е. релігійна традиція, поширена разом із відтворювальним господарством у 
Центральній та Південно-Східній Європі включала досвід колективної праці над 
зведенням монументальних культових споруд із використанням широкого спектру 
будівельних матеріалів та засобів оздоблення інтер’єру. Ці споруди потребували 
значних трудових витрат на будівництво та підтримання і стали необхідним 
елементом поселень та культурного ландшафту. Існувала певна ієрархія подібних 
об’єктів. 

У пунктіі 5.2.3 «Зброя та війна» проаналізовано відомості про військову 
сферу діяльності давнього населення регіону. Інформація про поширення зброї, 
укріплень між 5000 і 4200 рр. свідчить про наявність постійної загрози для громад 
незалежно від їх місцезнаходження упродовж усього зазначеного періоду. Вони 
були змушені витрачати значні ресурси на спорудження та підтримання в 
належному стані укріплень навколо великих та малих поселень, придбання та 
виготовлення спеціалізованої зброї. Поширення великих поселень було 
відображенням концентрації населення з метою захисту. Серед воїнів існувала 
градація, пов’язана з віком та і статусом у колективі. Зброя – булави, бойові сокири-
молоти – стає символом влади у хліборобських суспільствах.  

У пункті 5.2.4 «Суспільна ієрархія: від Варни до Середнього Стогу» 
розглянуто варіанти суспільного устрою та його зміни. З аналізу відомостей 
випливає наявність ієрархічної, ускладненої порівняно з попереднім періодом, 
суспільної організації, в якої представники окремих підрозділів займають позиції, 
що дозволяють їм нагромаджувати багатства. Наявність у межах окремих 
культурних комплексів (Вінча, Варна, Кукутень-Трипілля та ін.) одразу багатьох 
«центрів влади», маркерами яких є великі поселення з кількатисячними громадами 
може бути свідченням формування не лише простих, а й складних вождівств. Аналіз 
ситуації по різних регіонах указує на нерівномірність суспільного розвитку: у той 
час, як у Південно-Східній та частково Центральній Європі ми можемо 
реконструювати складні політичні утворення типу вождівств, зокрема з 
політичними центрами протоміського типу, на периферії спостерігається широкий 
спектр утворень – від племінних до родових соціальних організмів. Поступове 
ускладнення суспільно-потестарних структур виглядає неминучим на тлі зростання 
демографічного потенціалу.  

У пункті 5.2.5 «Знакові системи» показано подальший розвиток знакових 
систем, які виникають у попередній період. Наявні відомості свідчать про існування 
місцевого різновиду сакральної піктографічної писемності в середовищі таких 
культур, як Вінча, Коджадермен-Караново-Гумельниця, Діміні та ін. у V тис. до н. е.  

У підрозділі 5.3 «Етнокультурні процеси» розглянуто відомості стосовно 
ситуації у Південно-Східній та Центральній Європі. У цей період на перший план 
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остаточно виходять значні за розмірами територіальні спільності, представлені 
відповідними культурними комплексами.  

У пункті 5.3.1 «Поява» та «зникнення» культурних комплексів: питання 
тривалості, причин та характеру трансформацій» проаналізовано відосмості 
стосовно тривалості існування 16 основних культурних комплексів. розглянуто 
часову динаміку культурних комплексів. Середня тривалість їх існування 
становитила 640-660 років, для більшості у діапазоні від 400 до 700 років і лише в 
одному випадку (культурний комплекс Рьоссен) менша за 400 років. З урахуванням 
точності визначення тривалості ізотопним методом можна припустити, що ці 
показники можуть відбивати певну об’єктивну ситуацію, пов’язану зі змінами 
поколінь, які визначали тривалість етнокультурних трансформацій у традиційних 
суспільствах. 

У пункті 5.3.2 «Історико-культурні області, культурні комплекси та їх 
етнокультурний аспект» представлено можливу реконструкцію утворення 
етнокультурних спільностей у просторовому вимірі. Північна історико-культурна 
область на початку V тис. до н.е. охоплювала культурні комплекси, які 
сформувалися на основі культурного комплексу КЛСК, поширеного тут у VI тис. до 
н.е.: Лендель, Рьоссен, накольчастої кераміки, пізньострічкової кераміки, малицьку. 
Крім того, на межі південного та північної областей існують культурні комплекси 
Тиса (або Тиса-Херпай-Чесгалом) та Тисаполгар. Східна історико-культурна 
область між 5000 і 4300 рр. до н.е. включає культурні комплекси києво-черкаської, 
середньостогівської, азово-дніпровської культур. Переміщення населення в межах 
південної та північної історико-культурних областей мали обмежений характер. 
Етнокультурна ситуація в кожній з областей була стабільною лише упродовж 
обмеженого часу і почала змінюватись у період 4500-4400 рр. до н.е. У багатьох 
випадках вона завершилася формуванням нових культурних комплексів. В умовах 
зростання чисельності населення формуються групи, які могли бути самодостатніми 
у процесі відтворення населення. Для підкреслення окремішності формується 
відмінна символічна система, яка дістає відображення у матеріальній культурі, 
деяких особливостях ритуалів. 

У пункті 5.3.3 «Культурний комплекс Прекукутень-Кукутень-Трипілля та 
питання його етнокультурної інтерпретації» розглянуто етнокультурні процеси на 
прикладі цього утворення. Культурний комплекс Прекукутень-Кукутень-Трипілля 
сприймають як відносно цілісне явище завдяки наявності спільних рис матеріальної 
культури та в сакральній сфері – символіці, широкому використанню специфічної 
антропоморфної пластики, обряду спалення жител та поселень. Помітні зміни у 
культурному комплексі Кукутень А – Трипілля ВІ мали місце при поширенні 
мальованого посуду, походження якого можна пов’язати з кількома спорідненими 
культурними комплексами (Петрешть, Гумельниця, Лендель). Походження низки 
культурних комплексів від «спільних предків» забезпечувало в майбутньому досить 
плідну взаємодію населення, яке їх репрезентувало. Її наслідками було створення 
нових символічних систем на спільній основі, зокрема з використанням у широких 
масштабах предківської спадщини. Зростання масштабів чисельності колективів та 
спільнот зробило їх самодостатніми у процесі відтворення населення в межах 
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порівняно невеликих регіонів – територіально менших, ніж у VI тис. до 
н.е. Головним стимулом для встановлення та підтримання зв’язків поза їх межами 
стає не відтворення населення, а отримання необхідних та престижних виробів, 
сировини. 

У розділі шостому «Особливості розвитку регіонів на схід та захід від 
Карпат у 4200-3400 до н.е.» розглянуто відомості про суспільства та етнокультурну 
ситуацію упродовж 800 років, у проміжку між двома періодами змін у довкіллі, які 
спровокували економічний та суспільний колапс у найбільш розвинених в 
економічному та суспільному відношенні регіонах Південно-Східної та Центральної 
Європи в останній чверті V тис. до н.е. Водночас вони інакше вплинули на околиці 
Старої Європи, які у попередні кілька століть нагромадили економічний, 
технологічний та демографічний потенціал, опанували контроль над сировинними 
ресурсами та основними шляхами обміну. 

У підрозділі 6.1 «Демографічна ситуація» розглянуто демографічну 
ситуацію в указаний період. Найбільш заселеними були території на північ та на 
захід від регіону, який упродовж майже двох тисячоліть був свого роду 
«культурною прабатьківщиною» для хліборобського населення Європи. Населення 
«прабатьківщини» скоротилося вдвічі, відбувся перерозподіл населення всередині 
території, воно концентрується у місцевостях із найбільш сприятливими умовами 
для ведення господарства, а також багатих на природні ресурси, які могли бути 
предметами обміну – метал, сіль. У Центральній Європі населення було більш 
рівномірно розподілене, за винятком кількох регіонів у південно-східній частині 
поширення культурного комплексу культури лійчастого посуду (КЛП), ареалі 
культурного комплексу Міхельсберг, на північ від них утворюється контактна зона 
з культурними комплексами лісової смуги, які практикували привласнювальні 
форми господарства. У межах поширення культурного комплексу Кукутень-
Трипілля концентрація населення була нерівномірною. Найнаселенішими стали 
пруто-дністровське, частково – дністро-бузьке та буго-дніпровське межиріччя, 
ареал поширення поселень-гігантів. Однак усе ще були незаселеними значні 
території довкола, що до певної міри залишало можливості для вирішення проблем 
із відносним перенаселенням. На північному заході скупчення населення 
спостерігаємо лише навколо місцевостей, де є родовища якісного кременю та 
металу. Найнижча концентрація населення між 4200 і 3400 рр. до н.е. – у регіоні 
Середнього Подніпров’я. 

У підрозділі 6.2 «Економіка по обидва боки Карпат» досліджено відомості 
стосовно відтворювальної економіки, ремесел та обміну. 

У пункті 6.2.1 «Версії відтворювальної економіки» йдеться про стан та зміни у 
цій галузі. Наприкінці V – на початку IV тис. до н.е. триває формування культурно-
господарських типів хліборобів та скотарів зони лісів помірного поясу та лісостепу, 
зокрема пов’язане з аграрною колонізацією віддалених регіонів головними у виборі 
місця проживання стають такі критерії: наявність у регіоні родючих ґрунтів та 
природних ресурсів (сіль, метал, кремінь), доступ до води. Поселення різних 
культурних комплексів у тяжіють до найплюдючіших типів ґрунтів. В ареалі 
поширення культурного комплексу Кукутень-Трипілля між формуються два основні 
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культурно-господарські типи: хліборобів смуги лісів помірного поясу та 
хліборобів лісостепової смуги. В обох випадках є підстави говорити про перехід до 
орного хліборобства. Унаслідок кліматичних змін частина населення залишає 
райони, де до 4300-4200 рр. до н.е. були поширені поселення, належні до 
культурного комплексу Коджадермен-Каранове-Гумельниця. За участі тих, хто 
залишився, формується комплекс Селкуца-Бубань-Хум, а у Нижньому Подунав’ї – 
Чернавода І. Це населення продовжувало займатися хліборобством, але значно 
зросла роль тваринництва – колишні поля використовували, як пасовища. 

У пункті 6.2.2 «Розвиток ремесел: від обслуговування громади до 
міжрегіонального обміну» розглянуто такі види ремесел: металургія та 
металооброблення, кременярство, гончарство, а також функціонування систем 
обміну. У системі життєзабезпечення важливою була нехарчова сфера виробицтва. 
У деяких випадках вона могла стати компенсатором відсутності доступу до ресурсів 
– за рахунок обміну. У галузі металургії та металооброблення було припинено 
розроблення родовищ, які забезпечували металом культурні спільності Вінча та 
Коджадермен-Каранове-Гумельниця, але виготовлення металевих виробів не 
припинилося. Із занепадом південної частини Балкано-Карпатської металургійної 
провінції основними її осередками стали бодрогкерестурське та трипільське 
вогнище металооброблення. У степовій частині до другої половини IV тис. до н.е. 
майже відсутні сліди місцевого виробництва. До періоду між 4300 і 3400 рр. до н.е. 
належать найрозвиненіші форми організації видобутку та перероблення кременю в 
Центральній та Південно-Східній Європі. Усі вони пов’язані з периферійними 
територіями на півночі та на сході. Найвизначніші осередки видобутку та 
кременеоброблення існували у басейні Вісли, Горині та Дністра і пов’язані з 
різними культурними комплексами, які успішно освоювали ці природні ресурси. 
Між 4200 і 3400 рр. до н.е. з’являються споживачі, які потребували значної 
кількості виробів із кременю – поселення-гіганти у культурній спільності Кукутень-
Трипілля. Є підстави вважати, що там існували майстерні і централізоване 
постачання виробів. Після 4200 р. до н.е. відбулося вдосконалення горнів, а також 
налагодження масового виробництва кераміки, насамперед в ареалі поширення 
культурного комплексу Кукутень-Трипілля, де почали використовувати 
багатоканальні пристрої для випалу високоякісної мальованої кераміки. 
Виробництво посуду в трипільських поселеннях-протомістах могло мати 
ремісничий характер. Обмін забезпечував необхідною сировиною та продуктами 
(кремінь, сіль, метал) та престижними виробами (металеві прикраси, зброя, 
мальований посуд). Новим та важливим за наслідками явищем стала поява 
невідомих раніше засобів транспортування виробів та сировини, яка відкривала 
можливості переміщати значні обсяги продукції. Це транспорт для перевезення 
вантажів (кінь), сани та, можливо, колісний транспорт. Збереглося значення далеких 
обмінних шляхів на схід, які раніше були використані для поширення металевих 
виробів балканських типів та технологій металооброблення у басейн Дону та на 
Північний Кавказ. Контроль над обміном сприяв збагаченню окремих громад, 
вождівств та їх лідерів. 
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У підрозділі 6.3 «Суспільство: традиції та організаційні інновації» 
розглянуто розвиток ієрархії поселень, будівництво культових споруд та святилищ, 
військова справа, знакові системи та особливості суспільної організації на прикладі 
різних культурних комплексів. 

У пункті 6.3.1 «Розвиток ієрархії поселень» показано, що у Південно-Східній 
Європі практично всі великі поселення, які виникли у попередній період і 
розгляднуті в контексті початкового етапу урбанізації, близько 4200 р. до н.е. 
припиняють своє існування разом із соціальними організмами, які їхні створили. У 
кількох регіонах продовжується або розпочинається традиція створення великих за 
розмірами поселень. Це явище стосується трьох культурних комплексів: 
Міхельсберг, КЛП та Кукутень-Трипілля. 

У пункті 6.3.2 «Культові споруди та святилища» схарактеризовано 
спорудження сакральних комплексів різного рівня та призначення. Між 4200 і 3400 
рр. до н.е. у Центральній та Південно-Східній Європі тривало спорудження силами 
громад культових споруд відповідно до місцевих традицій. Для Центральної Європи 
типові різного роду огорожі, які виділяли певні місця, а для Південно-Східної 
Європи характерними є спеціальні будівлі. Існувала практика масштабних 
ритуальних дій, які вимагали спорудження особливих приміщень або комплексів 
під відкритим небом, використання природних об’єктів.  

У пункті 6.3.3 «Зброя та війна» розглянуто стан озброєння та військової 
справи в цей період. Набуває поширення спеціалізована зброя, зокрема металева – 
сокири-молоти, кинджали, володіння якою потребувало навичок та постійних 
тренувань. Практично для всіх відомих культурних комплексів відомі укріплені 
поселення. У період між 4200 і 3400 рр. до н.е. існувало кілька стратегій безпеки. 
Населення культурних комплексів Кукутень-Трипілля, Міхельсберг, меншою мірою 
– КЛП від створення мережі невеликих укріплених пунктів перейшли до 
переміщення населення у великі укріплені населені пункти з багатьма сотнями і 
тисячами мешканців. Іншим напрямком, який практикували менш численні 
спільноти, було укріплення всіх поселень та забезпечення якісною зброєю. Ця 
стратегія після 4200 р. до н.е. є типовою для Південно-Східної Європи. Поширення 
спеціалізованої зброї могло викликати появу професійних воїнів, носіїв 
специфічних навичок та традицій.  

У пункті 6.3.4 «Знакові системи» розглянуті відомості про стан знакових 
систем. Після зникнення культурних комплексів, які мали відношення до розвитку 
ранніх систем типу «дунайського письма», певні традиції збереглися, однак у різних 
регіонах розвинулись локальні знакові системи. Найбільш розвинену знакову 
систему спостерігаємо в культурному комплексі Кукутень-Трипілля. У культурній 
спільності Кукутень-Трипілля продовжувала функціонувати також об’ємна знакова 
система. Обидві пов’язані насамперед із культовою сферою діяльності.  

У підрозділі 6.4 «Суспільний лад: протоміста, племена, вождівства» 
розглянуто відомості стосовно реконструкцій суспільного ладу населення з регіону 
культурного комплексу Кукутень-Трипілля та іних ареалів Центральної та 
Південно-Східної Європи. 
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У пункті 6.4.1 «Культурний комплекс Кукутень-Трипілля» 
реконструйовано суспільний лад носіїв цього культурного комплексу на різних 
територіях його поширення. З проведеного дослідження випливає, що мали місце 
особливості у суспільній організації, існували форми різного ступеня складності. На 
території від Прута до Дніпра у низці локальних груп виникають протоміста – 
великі поселення, центри економічного, адміністративного, військового та 
релігійного життя, місця концентрації значної кількості населення. Чисельність 
населення описаних вище мікрогруп поселень могла перевищувати 10000-15000 
осіб, більшість цього колективу мешкала в одному центрі – протомісті. Існування 
ієрархії поселень, різних за розміром та призначенням, є додатковим аргументом 
для висновку про існування в цей період у культурному комплексі Кукутень-
Трипілля вождівств, які могли обмежуватися територією однієї подібної структури. 
Населення томашівської групи та створене ним складне вождівство могло бути 
домінантною силою між Дністром та Дніпром у період між 3800-3600 рр. до н.е. 
Структура розселення коломийщинської групи свідчить, що на території між 
впадінням у р. Дніпро річок Прип’ять та Рось у період 4000-3400 рр. до н.е. існувало 
від чотирьох до п’яти груп поселень, кожна з яких контролювала межиріччя правих 
приток р. Дніпро. Загальна чисельність усіх 4-5 груп може бути визначена в межах 
4000-5000, що цілком відповідає чисельності племені. Ця локальна група могла 
потрапити під сторонній вплив або контроль. 

У пункті 6.4.2 «Центральна та Південно-Східна Європа» розглянуто 
відомості про суспільну організацію населення цих територій. Період між 4100 і 
3700 рр. до н.е. тут став часом появи складних вождівств, які приходять на зміну 
простим вождівствам попереднього періоду 5000-4400 рр. до н.е. На початковому 
етапі племінні структури існували в ареалі поширення культурного комплексу КЛП 
між 4100 і 3900 рр. до н.е. Як їх центри можна розглядати укріплені поселення 
більших за звичайні розміри – пам’ятки типу Броночице. Ураховуючи розміри 
територій, які займали такі локальні групи КЛП, як східна, південна та силезько-
моравська, їх можна розглядати як вождівства. Значну роль у суспільстві КЛП 
відігравали воїни. У розгляданий період немає підстав говорити про існування тут 
складних вождівств, на рівні південного та східного варіантів КЛП. На периферії 
розглянутих вище культурних спільностей існували суспільства з архаїчним 
племінним рівнем організації, представлені спільнотами культурних комплексів 
Дереївка та Нижня Михайлівка. Тривалість існування потестарних утворень типу 
вождівств, а тим більше складних вождівств була незначною – від 300-400 до 150-
200 років, що відповідає відомостям стосовно інших історичних періодів. Цикл 
ускладнення суспільних структур на окремих територіях може чергуватися з 
періодом їх спрощення.  

У підрозділі 6.4. «Етнокультурні процеси» схарактеризовано етнокультурні 
процеси в регіоні після 4300 р. до н.е.. У цей період спостерігаємо чергове 
переформатування етнокультурної карти Центральної та Південно-Східної Європи. 
Зміни торкаються «стабільних» культурних комплексів типу Кукутень-Трипілля, 
структура якого значно ускладнюється за рахунок зростання кількості локальних 
груп. Для низки масштабних культурних комплексів – Кукутень-Трипілля, КЛП 
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можливі спроби співвіднесення з певними мовними ареалами та 
етнічними спільностями різних масштабів. Для цього періоду є підстави розрізняти 
потестарні утворення типу складних вождівств, які передбачали інтеграцію 
людності, належної до різних культурних комплексів незалежно від походження. В 
окремих випадках така інтеграція могла відбуватись і на племінному рівні, подібно 
до періоду формування нових культурних комплексів близько 5000 р. до н.е. 

У пункті 6.4.1 «Історико-культурні області та культурні комплекси» 
проаналізовано співвіднесення між історико-культурними областями та 
культурними комплексами, виділеними на підставі археологічних джерел. На 
підставі картографування культурних комплексів та відомостей про їх походження 
та вірогідні зв’язки є можливість виділити низку історико-культурних областей. Є 
вірогідність, що ці області можуть бути зівставленні з певними етнічними 
спільнотами. Північна історико-культурна область охоплюватиме культурні 
комплекси Міхельсберг та КЛП. Центральна – Бодрогкерестур, Баден-Болераз. 
Південна – Селкуца, Чернавода І. До східної можемо включити культурний 
комплекс Кукутень-Трипілля. На її межі виділяється степова область, складовою 
якої можна вважати культурні комплекси Дереївки та Нижньої Михайлівки. Слід 
відзначити відповідність культурних областей окремим культурно-господарським 
типам. Між історико-культурними областями простежено зв’язки, зокрема на рівні 
походження, а також належності до певних культурно-господарських типів. У 
переформатуванні спільнот на теренах північної та центральної історико-
культурних областей діяла низка факторів: існування на початку періоду, або 
виникнення у процесі нових союзів-вождівств, на чолі яких стояли найбільш 
потужні угруповання: КЛП та Баден-Болераз. Та обставина, що історико-
культурним областям часом дають імена археологічних культур (у розгляданому 
випадку – КЛП та Баден-Болераз). не робить їх автоматично еквівалентами певних 
етнічних спільнот. Історико-культурні області формувалися під впливом багатьох 
факторів, серед яких належність до певної мовної спільноти була лише однією з 
опцій, що могла полегшити або прискорити певні інтеграційні процеси. 
Периферійні культурні комплекси – дереївський, нижньомихайлівський, а також 
інші, незважаючи на досить близьке сусідство з трипільцями та засвідчені 
знахідками контакти з ними, залишалися закритими для зовнішніх впливів 
найближчих сусідів. Аналіз відомостей свідчить, що населення, пов’язане з 
вказаними культурними комплексами не могло бути джерелом «індоєвропеїзації» 
Південно-Східної або Центральної Європи. 

У пункті 6.4.2 «Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та питання його 
етнокультурної інтерпретації» проблему етнокультурної інтепретації культурних 
комплексів розглянуто на прикладі Кукутень-Трипілля. Усередині великих 
культурних комплексів типу Кукутень-Трипілля відбувалися певні етнокультурні 
процеси, учасниками яких були переважно локальні групи, які взаємодіяли у 
процесі вирішення економічних та політичних проблем. Більшість із них були 
самодостатніми у відтворенні населення, відтак зовнішні контакти могли мати іншу 
мотивацію. На околицях регіону локальні групи, вірогідно нечисленні, могли бути 
відкриті до взаємодії з сусідніми культурними комплексами, як, приміром, 
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коломийщинська група, куди було включено значну кількість 
представників культурного комплексу люблінсько-волинської мальованої кераміки 
(КЛВМК), які упродовж тривалого часу зберігали свою ідентичність, що 
спостерігаємо на прикладі виробництва керамічного посуду. Проаналізовані в 
розділі матеріали свідчать про те, що ідентифікація мовних спільностей з 
археологічними культурами має враховувати ту обставину, що виділені 
дослідниками культурні комплекси не завжди є рівнозначними.  

У розділі сьомому «Глобальні зміни після 3400-3200 рр. до н.е.» розглянуто 
суспільні та етнокультурні процеси наприкінці IV тис. до н.е.  

У підрозділі 7.1 «Демографічна ситуація» схарактеризовано демографічні 
процеси в розгляданий період, що демонструють значну різноманітність: зростає, 
мало не подвоюючись, чисельність населення на Півночі, стабільно, але не такими 
темпами – у Південно-Східній Європі, яка виходить із кризи. Водночас відбувається 
зменшення втричі населення в ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля. 
На півночі, з її обмеженими природними ресурсами, міг виникнути надлишок 
населення, яке за поточного рівня продуктивності господарства мусило 
розосереджуватись на більшій території. Подібна ситуація могла призвести до 
спроб перерозподілу земель, в тому числі силовими методами. 

У підрозділі 7.2 «Природний фактор та економіка» розглянуто можливі 
впливи природних чинників та схарактеризовано економіку давніх суспільств у цей 
складний період – відтворювальне господарство, зокрема поява та просування 
пастушачого та кочового тваринництва, ремісничих виробництв та обміну. 

У пункті 7.2.1 «Кліматичні зміни» досліджено свідчення стосовно змін у 
довкіллі, які мали місце після 3400 р. до н.е., що призвели до істотних змін у галузі 
виробництва продуктів харчування, що у свою чергу викликало низку змін у житті 
давніх суспільств. Особливо вразливим виявилося хліборобство, яке було основою 
систем життєзабезпечення у більшості регіонів. Збільшилися площі степів, що 
погіршило умови господарювання землеробських племен, але відкрило можливості 
до появи та розвитку кочового тваринництва. 

У пункті 7.2.2 «Відтворювальне господарство: стратегії виживання» 
схарактеризовано різні види відтворювального господарства у розгляданий період: 
пастушаче та кочове тваринництво, хліборобство. 

Нестабільність хліборобства змусила до зміни способу життя й у лісовій 
смузі, де відбувається переорієнтація на тваринництво. У Центральній та Південно-
Східній Європі у другій половині IV тис. до н.е. склалися два великі регіони з 
різним підходом до організації тваринництва, які відповідають двом культурно-
господарським типам: кочовим скотарям (культурний комплекс Усатове, можливо – 
Серезліївка, Животилівка-Вовчанськ) та пастушим скотарям (культурні комплекси 
КЛП, шнурової кераміки (КШК), кулястих амфор (ККА) та інші). В ареалі 
культурного комплексу Кукутень-Трипілля між 3400 і 3200 рр. до н.е. тривала 
традиція існування стаціонарних поселень як осередків господарської діяльності. 
Пастуші скотарі мали стаціонарні поселення, навколо яких, використовуючи 
тимчасові стоянки, пересувалися по пасовищах. Подібні структури з поселень та 
стоянок розташовувалися навколо могильника, який був спільним для кількох груп 
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населення. Кочовики пересувалися вздовж річок, улаштовуючи літники у 
північних районах, а на зимівлю повертаючись на морське узбережжя. Поховальні 
пам’ятки при цьому зосереджені у районах зимівників та літників. Однак частина 
поховань здійснена у курганах, розміщених по маршрутах кочування, позначаючи 
належність території певній групі – клану, племені. Попри несприятливі умови 
господарювання, населення Центральної та Південно-Східної Європи не 
відмовилося від хліборобства. У Пруто-Дністровському межиріччі для найпізніших 
поселень культурної спільності Кукутень-Трипілля зафіксовано набір культурних 
рослин, характерний для попереднього періоду. Існування стаціонарних поселень, 
зокрема значних за розмірами з сотнями жител, свідчить про тривання осілого 
способу життя. 

У пункті 7.2.3 «Ремесла та обмін» розглянуто основні види ремесел – 
металооброблення, кременярство і гончарство, а також обмін виробами і 
сировиною. Цей період у Центральній та Південно-Східній Європі є початком 
раннього бронзового віку, часом упровадження важливих інновацій: появи нових 
сплавів, видобування та використання срібла, створення ефективніших форм зброї 
та урізноманітнення асортименту прикрас, масового виробництва речей, які 
користувалися стабільним попитом. Металургія та металооброблення стали 
невіддільною складовою нехарчової сфери виробництва. Населення підтримувало 
роботу майстрів, які забезпечували не лише знаряддями, а й зброєю, яка 
підвищувала шанси на виживання у складних умовах. Можливість обміну 
металевими виробами при масовому їх виготовленні відкривала змогу отримувати 
необхідну сировину, продукти харчування, збільшувати добробут громад та лідерів, 
які контролювали виробничі та обмінні процеси. Оброблення кременю 
забезпечувало потребу населення в широкому спектрі знарядь праці та озброєння. 
Зберігають своє значення великі пластини, середні розміри яких дещо зменшуються 
порівняно з апогеєм їх виробництва, який припадає на V тис. до н. е., набуває 
значення виробництво пласких сокир із кременю, які використовували і як знаряддя 
праці, і як зброю. Триває масове виробництво сокир, пластин на обмін, що 
характеризує кременярство як спеціалізоване ремесло. Гончарне ремесло, 
орієнтоване на виготовлення високоякісного мальованого посуду, поступово 
занепадає – за винятком двох регіонів: частини Кукутень-Трипільського (Пруто-
Подністров’я) та Арголіди, де виникає новий ремісничий осередок на поселеннях І 
Ранньоеладського періоду. Водночас це був період найбільшого поширення виробів 
кукутень-трипільських гончарів. Перелік предметів обміну залишився практично 
незмінним: вироби з металу, кремінь (сировина та вироби), камінь (жадеїт – вироби 
та, можливо, сировина, а також інші породи), мальований посуд. До сфери обміну 
потрапив новий матеріал – бурштин, а до виробів із міді та золота додається срібло. 
Відбувається подальший розвиток регулярних шляхів обміну навколо Чорного моря 
та через Анатолію. Є підстави вважати, що в цей час, або на кілька століть раніше, 
було встановлено прямі чи опосередковані контакти з Месопотамією. Прямі – через 
Анатолію, зв’язки північно-західних регіонів якої із культурним комплексом Баден-
Болераз не викликають сумнівів. Опосередковані зв’язки могли бути встановлені 
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через Майкопський культурний комплекс, посередництво степових та 
посттрипільських культурних комплексів.  

У підрозділі 7.3 «Суспільство: традиції та організаційні інновації» 
проаналізовано відомості про систему розселення, спорудження культових 
комплексів, стан військової справи та знакових систем. 

У пункті 7.3.1 «Система розселення» простежено кардинальні зміни в 
організації систем життєзабезпечення, пов’язані із поширенням культурно-
господарських типів, орієнтованих на тваринництво, призвели до змін. Домінують 
невеликі поселення, зосередженні навколо родових некрополів. Зникають 
трипільські протоміста. Відбувається відродження довготривалих поселень у 
Південно-Східній Європі, на деяких із яких життя припинилося майже за 
тисячоліття до того. На крайньому півдні, узбережжі Егеїди та в Арголіді, на 
островах Середземного моря розпочинається процес, який за кілька сотень років 
приведе до створення перших міст та державних утворень на території Європи. 

У пункті 7.3.2 «Культові споруди та ритуали» наведено відомості про стан 
будівництва сакральних споруд та комплексів. Найбільш монументальними 
спорудами, пов’язаними з культово-ритуальною діяльністю після 3400 р. до н.е. в 
Центральній та Південно-Східній Європі, стають поховальні пам’ятки. У 
Центральній Європі – це так звані мегаліти, у Південно-Східній – кургани, у яких 
використовували різноманітні конструкції з каменю. У період після 3400 р. до н.е. 
відчутним стає акцент на монументалізацію поховальних пам’яток, некрополі 
стають центрами сакрального життя. Зберігається традиція зведення храмів, 
насамперед під відкритим небом, які успадковують традицію «рондлів». 
Будівництво було спрямоване на створення символів потужності та процвітання 
спільнот через монументальні споруди, зокрема для поховання лідерів, суспільної 
верхівки. 

У пункті 7.3.3 «Зброя та війна» схарактеризовано стан військової сфери 
діяльності. На тлі занепаду різних галузей виробництва стабільним є виготовлення 
та вдосконалення зброї. Ресурси вкладають у будівництво укріплень. Зростає 
професіоналізація, якої потребує використання більш досконалих видів металевої 
зброї. Остаточно оформлюється інститут воїнів як складової частини суспільства, з 
власними традиціями, зокрема вираженими в поховальному ритуалі. Військові 
ватажки стають лідерами колективів різного рівня.  

У пункті 7.3.4 «Знакові системи» показано, що порівняно з V – першою 
половиною IV тис. до н. е. розвиток знакових систем у Південно-Східній та 
Центральній Європі уповільнився, в багатьох регіонах припинився, якщо розглядати 
як індикатор керамічний посуд. Поява писемності в Південно-Східній Європі 
відбувалася майже через тисячу років, коли було використано значну кількість 
знаків, які упродовж кількох тисячоліть були складовою європейських знакових 
систем, починаючи з часів «дунайського письма». 

У підрозділі 7.4 «Суспільний лад: у пошуках оптимальних рішень» 
проаналізовано реконструкції суспільного ладу в регіонах впродовж останніх 
століть IV тис. до н.е. Відмінні за економічними системами суспільства мусили 
співіснувати на території Центральної та Південно-Східної Європи, довкілля якої 
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зазнало змін. У період 3400-3200 р. завершується історія протоміст 
культурного комплексу Кукутень-Трипілля як особливого типу організації місцевих 
суспільств. При зростанні чисельності населення в Центральній Європі актуальним 
залишилося створення потестарних структур, які мали діяти на значних територіях. 

У підрозділі 7.5 «Етнокультурні процеси» реконструйовано явища, , які 
мали місце після 3400 р. до н.е. Зростання чисельності населення в одних регіонах 
та скорочення – в інших, формування нових багатокомпонентних культурних 
комплексів та зникнення інших можна розглядати як певне відображення процесів 
формування нових етнічних спільнот у період після 3400 р. до н.е. Частина 
культурних комплексів цього часу є багатокомпонентними або набувають таких рис 
у процесі існування, що може бути відображенням політичної інтеграції племінних 
утворень, яка допускала включення до вождівств груп населення, різного за 
походженням. Складно розглядати всі культурні комплекси як «чисті» етнічні 
утворення. Виняток становлять однорідні анклави – культурні групи, які виникають 
на периферії або на порубіжжі між культурними комплексами, або внаслідок 
переміщення груп населення на далекі відстані за межі первісної території 
мешкання. Відбувається поділ Північної історико-культурній області на дві, які 
умовно можна назвати Західною та Східною. У першій зберігається домінування 
культурного комплексу КЛП, який, у процесі поширення в західному напрямку, 
розпадається на кілька регіональних груп, кожна з яких є, як правило, 
багатокомпонентною. Тут, за участі носіїв КЛП та місцевого хліборобського, а 
місцями й мисливського населення, формуються нові культурні комплекси, які 
традиційно розглядають у межах КЛП. Східна історико-культурна область є 
регіоном, у якому провідною була роль культурного комплексу ККА, відкритого до 
взаємодії з сусідами, однак при цьому зберігав свою однорідність, інтегруючи деякі 
групи населення, належного до інших культурних комплексів. У центральному 
історико-культурному регіоні в цей період повністю домінував культурний 
комплекс Баден, поширюючи свій вплив у різних напрямках – північному, 
східному, південному та, меншою мірою – західному. Південна історико-культурна 
область частково і поступово втягується в орбіту центральної, де 
системоутворювальним був культурний комплекс Баден. Культурний комплекс 
Усатове виглядає окремішнім утворенням, частково пов’язаним із колишнім 
Південним історико-культурним районом. 

У висновках сформульовано основні положення дисертаційного до-
слідження, які виносяться на захист.  

- Досліджена низка концепцій суспільного та етнокультурного розвитку 
регіону Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н. е, що дало змогу 
окреслити етапи та напрямки реконструкції етнічних та суспільних трансформацій 
указаного періоду, пов’язані з процесами нагромадженням джерел, змінами у 
підходах до них, а також запровадженням археометричних і міждисциплінарних 
досліджень.  

- Проведено систематизацію джерел етноісторичних реконструкцій для 
розгляданого періоду та регіону, включно з характеристикою економіки давніх 
суспільств із урахуванням навколишнього середовища, питання розвитку економіки 
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– як відтворювальної, так і нехарчової сфери виробництва, зокрема ремесел. 
При вивченні відомостей про давні культурні комплекси та інтерпретації ми 
виходили з того положення, що давні етнічні групи в указаний період на 
організаційному рівні мали племінну структуру. Етносоціальні групи різного 
масштабу виступали основними дійовими особами історичних процесів. 
Застосовання підхід, коли в ролі індикатора етногруп є такі показники, як 
матеріальна культура, звичаї та традиції (у свою чергу реконструйовані на підставі 
археологічних джерел). Подібні реконструкції потребують дальшої верифікації. 
Уперше у комплексному дослідженні  представлено динаміку історичного розвитку 
значного регіону – Південно-Східної та Центральної Європи у V-IV тис. до н.е. з 
урахуванням території на схід від Карпат. 

-Уточнено абсолютну хронологію культурніх комплексів V-IV тис. до н.е. у 
Центральній та Південно-Східній Європі з врахуванням каліброваних ізотопних дат, 
результати використано для вирішення їх питань синхронізації. 

-У межах V-IV тис. до н.е. виділено три етапи суспільних та етнокультурних 
трансформацій у регіоні Південно-Східної та Центральної Європи включно з 
територіями між Карпатами та Дніпром (5000-4200, 4200-3400, 3400-3000 рр. до 
н.е). Усі три періоди пов’язано із зафіксованими методами природничих наук 
змінами довкілля, які справили вплив на умови господарювання давнього 
населення.  

- Схарактеризовано період, який передував досліджуваному, що дало змогу 
показати витоки історії Європи між 5000 і 3000 рр. Ще у VI тис. до н. е., за доби так 
званої «неолітизації», відбулося істотне розширення хліборобської ойкумени у 
Південно-Східній та Центральній Європі. Тут, за винятком периферійних регіонів 
на півночі та на сході, відбувається повний перехід до відтворювального 
господарства. Одним із наслідків стало зростання чисельності населення, яке, 
освоюючи традиційні регіони проживання, створює нові моделі господарсько-
культурної адаптації з більш глибоким, ніж раніше, використанням природних 
ресурсів. Постає ефективна система обміну сировиною та виробами, зокрема 
престижними, для задоволення потреб у регіонах, де ці речі відсутні. Було 
покладено початок видобутку металу – міді. Економічні та демографічні процеси 
перебували під сильним впливом змін природних умов, які змушували до пошуку 
оптимальних систем господарювання, розширення території мешкання давніх 
хліборобів.  

- На першому етапі найбільш динамічно розвивалися суспільства в ареалі 
початкового поширення відтворювального господарства у Південно-Східній та 
частково Центральній Європі. Вони були джерелами інновацій, а також поширення 
відтворювального господарства на периферію, зокрема на схід від Карпат, де за 
їхнього впливу та участі утворюються нові культурні комплекси, зокрема 
Перекукутень-Кукутень-Трипілля. У Південно-Східній Європі виникають 
масштабні потестарні структури – вождівства, розпочинаються процеси урбанізації, 
що знайшли вияв у створенні великих поселень, центрів влади та ремісничого 
виробництва. Окремі вождівства контролювали важливі ресурси – метал, сіль, 
кремінь, а їх еліта, за умови розвитку систем обміну, зокрема на великі дистанції, 
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нагромадила значні багатства. Розвиток військової справи супроводжувався 
появою спеціалізованої зброї, зокрема металевої. Почалося розшарування 
суспільства, яке дістало найяскравіший вияв у появі елітних поховань. Зазначені 
процеси супроводжувалися формуванням нових культурних комплексів, які 
охоплювали значні території і могли репрезентувати різні етнокультурні групи.  

На другому етапі ті кліматичні зміни, які спричинили економічний та 
суспільний колапс у найбільш розвинених у економічному та суспільному 
відношенні регіонах Південно-Східної та Центральної Європи в останній чверті V 
тис. до н. е., інакше вплинули на околиці Старої Європи, головним чином на ті, які у 
попередні кілька століть зуміли нагромадити певний економічний та технологічний, 
а заразом і демографічний потенціал, опанувати контроль над сировинними 
ресурсами та шляхами обміну. Зокрема, значно сприятливішими виявилися умови 
господарювання на схід від Карпат, де швидкими темпами зростала  чисельність 
населення, тривало поширення хліборобства та становлення ремесел – 
металооброблювання, кременярства, гончарства. У ареалі поширення культурної 
спільності Кукутень-Трипілля на тлі зростання демографічного потенціалу 
відбувається ускладнення суспільних структур, яке виявилося у створенні та 
поширенні ієрархії поселень, на вершині якої стояли поселення-протоміста, 
складних, і можливо, у деяких випадках суперскладних потестарних структур  – 
вождівств. Так само на північній периферії зростає чисельність носіїв культурних 
комплексів із відтворювальною економікою, що приводить до консолідації та 
поширенні впливу етнокультурних утворень. Тут у культурних комплексах 
Міхельсберг та КЛП також мало місце створення центрів влади – великих 
укріплених поселень. У період між 4200 і 3400 рр. до н.е. мало місце зростання 
локальної етнокультурної специфіки, яка прийшла на зміну колишній монолітності, 
що мала місце на формативних стадіях.  

На третьому етапі умови господарювання за рахунок кліматичних змін 
зробили проблематичним існування хліборобства як основної системи 
життєзабезпечення у лісостеповій та лісовій смузі між Карпатами та Дніпром, але 
водночас створили умови для формування пастушого та кочового тваринництва у 
лісовій та степовій зонах при розширенні останньої на північ. У ремісничому 
виробництві зберігають значення галузі, пов’язані з видобуванням та 
переробленням мінеральної сировини, металооброблення. Натомість занепадає 
гончарство, яке досягло раніше високого технологічного та виробничого рівня. 
Зростає чисельність населення у лісовій смузі, а скорочується в ареалі Кукутень-
Трипілля, звідки відбувається відтік населення на північ та південь. Формуються та 
отримують подальший розвиток нові системи життєзабезпечення у формі кочового 
та пастушого тваринництва. Указані зміни мали вплив на переформатування 
суспільних структур. У ареалі Кукутень-Трипілля зникають поселення-протоміста 
та складні вождівства, замість них утворюються простіші племінні структури. У 
Центральній Европі, де зростає демографічний потенціал, починається утворення 
вождівств та, можливо, складних вождівств. У Південно-Східній Європі 
відроджуються, але у менших масштабах ніж на першому етапі, поселення з рисами 
урбанізації, які стають центрами ремесел, військового та політичного життя. У 
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Арголіді та Егеїді, на островах Середземного моря на базі подібних 
центрів у наступному тисячолітті виникнуть «палацові суспільства» – перші 
державні утворення. Паралельно з розпадом етнокультурних спільностей 
попереднього етапу відбувається формування нових, особливо у районах із 
поширенням нових форм господарювання. Для всіх трьох етапів суспільних та 
етнокультурних трансформацій виявлено нерівномірність рівня суспільно розвитку, 
зокрема в межах значних за територією культурних комплексів. Останні не були 
монолітними, це стосується і спільноти Кукутень-Трипілля. Йдеться про культурні 
спільності, пов’язані походженням, які упродовж тривалого часу свого існування 
зазнавали істотних змін. Зівставлення абсолютної хронології, періодизації 
культурних комплексів показало, що середній вік їх існування становить від 500 до 
700 років, а окремих етапів – 100-150-200 років, що можна пов’язувати з низкою 
обставин, включно з демографічними змінами та тривалістю життя, зміною 
поколінь.  

- Виявлено, що процеси поширення та утвердження відтворювального 
господарства у Південно-Східній та Центральній Європі впродовж VI-IV тис. до н.е. 
пройшли стадії, що супроводжувалися явищами, аналогічними тим, які мали місце у 
первинних регіонах винайдення хліборобства, зокрема у Малій Азії. Ідеться про 
освоєння значних територій, зростання демографічного потенціалу, формування 
осібних культурних комплексів зі специфічними рисами в матеріальній культурі, 
ускладнення суспільних структур, включно з появою центрів влади у вигляді 
поселень із кількома тисячами мешканців, наступну їх дезінтеграцію, формування 
культурних комплексів на базі представників кількох попередніх, повернення до 
складних суспільних структур на межі IV-III тис. до н.е. з наступним утворенням 
ранньодержавних структур та міст. Зазначені регіони Європи вийшли на відповідні 
рівні розвитку із запізненням, однак пройшли той самий шлях і на початок ІІІ тис. 
до н.е. в деяких місцевостях Південно-Східної Європи вже не відставали від своїх 
сучасників на Давньому Сході. Вірогідно, подібні явища є відображенням певних 
закономірностей у розвитку давніх хліборобських суспільств починаючи з етапу 
поширення відтворювального господарства. Тривалість повного циклу може бути 
встановлена у межах 2000-3000 років.  

- Встановлено, що починаючи з кінця VI тис. до н.е. населення Південно-
Східної, а пізніше і Центральної Європи, у міру зростання демографічного 
потенціалу, починає створювати центри влади у вигляді великих поселень із 
тисячами мешканців, які стають економічними, адміністративними, військовими та 
релігійними центрами племен, а згодом вождівств або складних вождівств. 
Найдавніші поселення такого типу зафіксовані в культурному комплексі Вінча. 
Після кризи 4300-4200 рр. до н.е. цей тип поселень зникає у Південно-Східній 
Європі, однак набуває поширення в деяких регіонах Центральної Європи та на схід 
від Карпат у ареалі культурного комплексу Кукутень-Трипілля. Є підстави 
розглядати згадані явища як початкові етапи процесу урбанізації, утворення 
поселень-протоміст, які виникають у найбільш населених регіонах. Під час кризи 
3400-3200 рр. до н.е. протоміста в Центральній та Південно-Східній Європі 
припиняють своє існування. Показано, що давні хлібороби Південно-Східної та 
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Центральної Європи не були виключно мирним населенням. Біоархеологічні 
відомості безпосередньо свідчать про військові конфлікти у різних регіонах 
Південно-Східної та Центральної Європи того часу. Населення різних культурних 
комплексів удосконалювало озброєння, створивши спеціалізовані вироби виключно 
військового призначення (сокири-молоти, булави), зокрема з металу, використання 
яких вимагало особливих навичок та постійних тренувань. Створено систему 
укріплень поселень, зокрема і найменших, що свідчить про напруженість ситуації в 
усіх без винятку регіонах. Створено низку стратегій безпеки, включно з 
концентрацією населення, будівництвом укріплених опорних пунктів. З’являється 
прошарок професійних воїнів та лідерів із власними традиціями, які знаходять вияв 
у поховальному ритуалі, а зброя (сокира-молот, булава) стає символом влади у 
суспільстві. Установлено, що висновок про вторгнення степового населення як 
рушійну силу історичних та етнокультурних змін у період між 5000 і 3000 рр. до 
н.е. не відповідає наявним археологічним відомостям. Подібні агресивні дії не 
мають демографічного, економічного та військового обґрунтування. Водночас не 
викликає заперечення факт узаємодії населення степів зі своїми сусідами впродовж 
указаного періоду. Застарілою є теза про напади «індоєвропейських скотарських 
племен», як причини руйнації землеробських суспільств та стали одним з одного з 
чинників їх занепаду та зміни етнокультурної ситуації у Центральній т Південно-
Східній Європі. Наявні відомості дозволяють розглядати взаємодію хліборобського 
населення та їх сусідів у степах насамперед як процес установлення обмінних 
операцій, під час якого мало місце поширення на схід не лише виробів та сировини, 
а й технологій, зокрема металооброблення (аж до виникнення нових осередків цього 
ремесла), як із Балкан, так і з територій Кукутень-Трипілля. Упродовж двох тисяч 
років обмінні шляхи на сході досягли басейна Дону та Північного Кавказу. 
Незважаючи на те, що за цей час у степах та на Балканах змінилося кілька 
культурних комплексів, зв’язки, за археологічними свідченнями, зберігалися.  

- Виявлено, що проблемою лишається розрізнення суспільних та етнічних 
трансформацій за наявними джерелами. Упродовж двох тисячоліть, від 5000 до 
3000 рр. до н.е., населення Центральної та Південно-Східної Європи випробувало 
низку моделей суспільного розвитку, включно зі створенням інституту вождівств та 
протоміських центрів. Помітна циклічність у суспільних та етнокультурних 
процесах, яку можна пояснювати впливами різних чинників, від зростання 
населення до впливу змін у довкіллі. 

 - Встановлено, що не існує фактичних підстав для визначення приналежності 
масштабних культурних комплексів типу Кукутень-Трипілля, Баден до однієї 
«етнічної спільноти», оскільки вони є багатокомпонентними, існували тривалий час 
і їх складові зазнавали трансформацій. За цей час згадані культурні комплекси 
ставали компонентами формування інших та включали в різному обсязі 
представників багатьох культурних комплексів до свого складу. Не знайшли у 
наявному матеріалі підтвердження стосовно належності носіїв культурних 
комплексів до певних мовних груп, так само як і гіпотези стосовно різної мовної 
належності еліт та решти населення. Натомість аналіз джерел показує на значну 
строкатість населення у культурному відношенні упродовж усіх трьох видділених 
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періодів, формування спільнот з скоріше із суто політичних, а не етномовних 
міркувань. Цьому сприяла належність до одного культурно-господарського типу, 
наявність спільних предків за доби поширення хліборобства. Існувала також Певна 
релігійна єдність населення на значних територіях Південно-Східної та Центральної 
Європи. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Південно-Східній та 
Центральній Європі V-IV тис. до н.е. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 
спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Київський національний універси тет імені 
Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. – Рукопис. 

Дисертація присвячена проблемі суспільних та етнокультурних змін, які мали 
місце у Південно-Східній та Центральній Європі, включно з територією між 
Карпатами та Дніпром упродовж V-IV тис. до н.е. Проаналізовано історіографію 
питання у її розвитку. Систематизовано наявні археологічні джерела, відомості про 
абсолютну хронологію цього періоду. Установлено взаємні зв’язки культурних 
комплексів. Приділено увагу розвитку систем життєзабезпечення, питанням 
виділення ремесел, появі знакових систем та святилищ, раннім процесам 
урбанізації, розвитку військової справи, процесам узаємодії давніх суспільств, 
аккультурації. Розглянуто наслідки етносоціальних трансформацій для давньої 
історії Європи та їх циклічний характер. Виділено та охарактеризовано три 
основних етапи змін у соціальній організації та етнокультурних процесів (5000-
4200, 4200-3400, 3400-3000 рр. до н.е). Усі три періоди пов’язано із зафіксованими 
методами природничих наук змінами довкілля, які справили вплив на умови 
господарювання давнього населення. Між 5000 і 3000 рр. до н.е. населення 
Центральної та Південно-Східної Європи випробувало низку моделей суспільного 
розвитку, включно зі створенням інституту вождівств та протоміських центрів. Для 
всіх трьох етапів суспільних та етнокультурних трансформацій виявлено 
нерівномірність рівня суспільно розвитку, зокрема в межах значних за територією 
культурних комплексів. Особливу увагу приділено можливості вивчення етнічної 
ідентичності за археологічними свідченнями цього періоду.  

Ключові слова: етносоціальні трансформації, вождівства, соціальна 
структура, знакові системи, етнокультурні процеси, аккультурація, етнічна 
ідентичність, Південно-Східна Європа, Центральна Європа. 
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Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 
2015. – Рукопись. 

Диссертация посвящена проблеме общественных и этнокультурных 
изменений в Юго-Восточной и Центральной Европе, включая территорию между 
Карпа-тами и Днепром на протяжении V-IV тыс. до н.э. Систематизированы 
археологические источники, сведения об абсолютной хронологии этого периода. 
Установлены взаимные связи культурных комплексов. Рассмотрены развитие 
систем жизнеобеспечения, выделение ремесел, появление и эволюция знаковых 
систем, святилищ, ранние процессы урбанизации, развитие военного дела, процессы 
взаимодействия древних обществ, аккультурации. Охарактеризованы последствия 
этносоциальных трансформаций для древней истории Европы и их циклический 
характер. Выделены и охарактеризованы три основных этапа изменений в 
социальной организации и этнокультурных процессов (5000-4200, 4200-3400, 3400-
3000 гг. до н.э.). Все три периода связаны с зафиксированными методами 
естественных наук изменениями среды обитания, оказавших влияние на условия 
хозяйствования древнего населения. Между 5000 до 3000 до н.э. население 
Центральной и Юго-Восточной Европы испытало ряд моделей общественного 
развития, включая создание института вождество и протогородских центров. Для 
всех трех этапов общественных и этнокультурных трансфрмаций присуща 
неравномерность уровня общественно развития, в частности в пределах 
значительных по территории культурных комплексов. Особое внимание уделено 
возможности изучения этнической идентичности по археологическим 
свидетельствам этого периода. 

Ключевые слова: этносоциальные трансформации, вождества, социальная 
структура, знаковые системы, этнокультурные процессы, аккультурация, 
этническая идентичность, Юго-Восточная Европа, Центральная Европа. 

 
 

SUMMARY 
 

Videiko M.Yu. Ethno-social transformations at South-Eastern and Central 
Europe in V-IV Mill. BC. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining the doctor of historical sciences degree in 07.00.05 – 
ethnology. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of education and 
science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The dissertation is devoted to the problem of social, ethnic and cultural changes 
which were taking their place in the territory of South-Eastern and Central Europe in V-IV 
Mill. BC. The study is based on the wide range of archaeological sources from this 
regions and data about the absolute chronology, based on C14 dating. There were three 
main stages of changes in the social organization and possibly ethnic and cultural 
transformations: between 5000-4200, 4200-3400 and 3400-3000 ВС. All three stages were 
connected to the fixed changes in environment, affecting on the economic conditions and 
way of life of the ancient population. The following problems are discussed: ethnic and 
cultural processes, their mutual relations, the consequences of those events for the ancient 
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history of Europe. Considered the development subsistence, the emergence of 
crafts, the emergence and evolution of sign systems, sanctuaries, early urbanization, the 
development of military affairs, interaction between the ancient communities, including 
trade and acculturation. At the beginnig subsistence based mainly on farming, fited to 
local possibilities and sources. After 3500 BC few different systems of herding, including 
nomadic, became more important. Population density changed from stage to stage in 
different way, which caused important changes at cultural and social units. Between 5000 
and 3000 BC population tried several models of social organisation: tribal, chiefdoms and 
may be the complex chiefdoms. The layer of organisation was different both outside and 
inside cultural units. High devepoped societies at Balcans, Central and East Europe, 
represented by Varna-Gumelnitsa, Vinca, Cucuten-Trypillia, Michelsberg created early 
urban centers. After 5000 BC appeared and spread monumental architecture. Several 
different kinds of the large sanctuaries were created inside and outside the settlements 
(temples-buildings, “rondels”, megaliths), large-scale fortifications and monumental 
tombs of chiefs and nobility (megaliths, kurgans). Two kinds of sign systems were 
developed: some sort of pictographical writing (signs on pottery, figurines, tablets) and 
clay tokens. Development of warfare, including metal weapons, fortifications, 
concentration of population at large sites demonstrated the strained relations between the 
neighbors and the emergence professionall warriors. Relations between farmers amd 
“steppe tribes” based exlusively on trade interests. There were any economical, 
demographical and military reasons for any forms of invasions from their side. 
Development and collapse of Old Europe more depended from climate changes, which 
had different effect on Balkans and areas eastward from Carpathians. Analysis of the data 
shows that the population associated with “steppe” or “kurgan” cultural complexes could 
not be a sunstantial source of the "indoeuropeization" of Southeast or Central Europe at 
this period. Particular attention is paid to the possibility of studying ethnic identity using 
archaeological archaeological data from this period.  

Keywords: ethnic and social transformations, chiefdoms, social structure, sign 
systems, ethnic and cultural processes, acculturation, ethnic identity, South East Europe, 
Central Europe. 
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