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Версії походження українців

Трипільська
(романтична) версія

україногенезу

(Ю. Шилов)

Ранньосередньовічна 
концепція

україногенези

(М. Грушевський, Л. Залізняк)

Пізньосередньовічна
(радянська) 
концепція 

україногенези

(В. Мавродін)



Трипільська

культура або

культура Кукутень

o IV–III тисячоліття до н. е.

o Відкрив археолог В.Хвойко

(1893)

o Проживали великими 

поселеннями (10-15 тис. осіб).

o Займалися землеробством та 

осілим скотарством.

o Робили глиняні вироби з 

кольоровим орнаментом. 

o Жили в однодвоповерхових

будинках

o Були язичниками. 







АРХЕОЛОГ І ПОЕТ БОРИС МОЗОЛЕВСЬКИЙ, 
НЕЗАДОВГО ДО СМЕРТІ ВИСЛОВИВСЯ ВІДНОСНО 
ТРИПІЛЬСЬКОЇ ВЕРСІЇ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ:

«ЧОГО МИ ТАКІ НЕРОЗУМНІ, ЩО ХОЧЕМО БУТИ 
СТАРШИМИ ЗА ВСІХ. АДЖЕ ЧИМ СТАРШИЙ, ТИМ 

БЛИЖЧИЙ ДО МОГИЛИ».



Проте невірно абсолютно заперечувати роль трипільців в 
процесі україногенезу.

Деякі елементи традиційної культури, що мають
близькосхідне походження, потрапили в український
етнокультурний комплекс як спадщина трипільців

Релікти культів 
священного бика в 

українському фольклорі
Релікти небесного змія Глинобитна хата



ЕТНОГЕНЕЗ – ЦЕ 
ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОЦЕС, ЗУМОВЛЕНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИМИ 

ЗАКОНАМИ ЕТНОТВОРЕННЯ КОНТИНЕНТУ.

ОЦІНЮВАТИ Ж КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ, ЧИ 
БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО НАРОДУ, З ТОЧКИ ЗОРУ

ПАТРІОТИЗМУ, РОМАНТИЧНИХ СЕНТИМЕНТІВ ЧИ 
ПОЛІТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ БЕЗГЛУЗДО, НЕПРОДУКТИВНО,

А ЧАСОМ І НЕБЕЗПЕЧНО. 



Первый 

навык
• Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. 

Maecenas porttitor congue

massa. Fusce posuere, magna

sed pulvinar ultricies.

• Nunc viverra imperdiet enim. 

Fusce est. Vivamus a tellus.

• Pellentesque habitant morbi

tristique senectus et netus et

malesuada fames ac turpis

egestas. 

Пізньосередньовічна

версія
- українці зародилися у післятатарський

час. Це радянська версія, започаткована 

Володимиром Мавродіним у 1947 році, 

по війні, і зараз вся російська 

історіографія на цьому стоїть.

- Він же замінив у Літописі етноніми 

«руський», «русин»  на «російський»



Трансформування російського міфу починається з XV ст. З’являється концепція «москва – третій Рим» 

(другий Рим- Константинополь).

Експансія земель Київської Руси-України. 

М. Карамзін на межі XVIII - ХІХ ст.  подовжив історію великоросів за рахунок історії Київської Русі.

М. Погодін декларує концепцію походження східних слов’ян (1856) – княжий Київ заснували великороси, 

1240 р. його сплюндрували татари, з Придністров’я та Волині прийшли малороси і населили територію 

(дискусія протягом 50 років, хто ж населив Київ - великороси чи малороси?!).  

Створюється  парадокс : перша форма росії – Київська Русь й вона старша на 400 років від самих росіян.

В. Ключевський  на початку ХХ ст. відзначав «Великорос вийшов на сцену історії наприкінці ХІІ ст. 

разом з А. Боголюбським. Учений широко пропагував тезу про активну участь фіно-угорських народів 

(зокрема, мещери, мокшан та ерзян) в етногенезі росіян.

















Ранньосередньовічна
концепція україногенези

• Над нею працювало кілька

поколіньукраїнських істориків, археологів, 

етнографів, лінгвістів, антропологів –

М. Максимович, М. Костомаров,                               

В. Антонович, М. Драгоманов,                              

М. Дашкевич, М. Грушевський, Ф. Вовк,                           

О. Єфименко, В. Петров, Л. Залізняк,                         

М. Брайчевський, М. Чубатий, В. Баран,              

Я. Дашкевич, Я. Ісаєвич, С. Сегеда та ін.

• Концепція спирається на потужне лінгвістичне

підґрунтя, створене працями О. Потебні, А. 

Кримського, І. Огієнка, С. Смаль-Стоцького, Ю. 

Шевельова, В. Русанівського, Г. Півторака (1993), 

В. Німчука, О. Тараненка та ін.











Сучасна наука етнологія, яка вивчає народи, стверджує, що
гени не визначають етнічності. Народ – це людська
спільнота, що склалася історично й відрізняється від подіб-
них п’ятьма головними ознаками:

Батьківщиною Мовою
Етнокультурою

Темпераментом 
(ментальністю)

Національною 
самосвідомістю



Перший етап європейських етносів проіснував – це 
племінний етап. Із 500-х до 900 років, десь 400 років, ці всі 
етноси – англійці, французи, поляки, українці, серби – не 
мали одного етноніма, вони складалися з окремих племінних 
союзів. 

Племінний етап існування – все раннє середньовіччя. 
Англійці складалися з англів, саксів, ютів. 
Поляки складалися з п’яти племен – кашуби, мазовшани, 
слензяни, висляни, поляни. 
І від цих племен в польській мові зараз залишилося п’ять 
діалектів. 

А українці складалися з полян, древлян, волинян, уличів, 
карпатських хорватів, сіверян, тиверці.



ЕТНІЧНІСТЬ НАСАМПЕРЕД У ГОЛОВІ, А НЕ В 
КРОВІ. 

І ЦЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ 
СУЧАСНОЇ НАУКИ ПРО ЕТНОСИ – ЕТНОЛОГІЇ



Етноси як люди: народжуються, переживають 
дитинство, юність, зрілість, старіють і вмирають 
– дезінтегровані, асимільовані іншими.

Елементи їхньої етнокультури та їхні гени 
стають складовими етнокультури й генома
нових народів. Хоч би якими патріотами 
України, Росії, Польщі, Англії чи Ізраїлю ми були, 
всі без винятку народи смертні. Ніщо у світі не 
вічне, навіть сам світ.







Презентацію створено за матеріалами археолога Леоніда Залізняка та 

інтернет ресурсів



ДАЛІ БУДЕ


