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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ ПЛЕМЕН ЗА ЧАСІВ АВАРСЬКОГО 

КАГАНАТУ ТА ВЕЛИКОЇ БУЛГАРІЇ 
 

Смерть аварського хана Бояна та початок міжусобної війни у Західно-
Тюркському каганаті 630 року сприяли консолідації нової політичної сили – 
північно-причорноморських булгарських племен (утігурів та кутрігурів) у 
протодержаву Велику Булгарію [5,160]. Патріарх Никифор писав: «У цей час 
(635 р.) Куврат, племінник Органи, володар унногундурів, повстав проти кагана 
аварів і, піддавши зневазі, вигнав зі своїх земель людей, які були в нього від 
кагана. А до Іраклія (візантійського імператора – О.В.) направив посольство і 
уклав з ним мир, який вони зберігали до кінця життя» [1,161; 18,102].  

Завдяки тому, що частина кутрігур ввійшла складу Великої Булгарії, 
західні кордони цієї протодержави почали простягатися до Подніпров’я, тоді як 
на сході та півдні вони залишились без змін – Азовське море, річки Дон та 
Кубань. Це відомо з географічного опису патріарха Нікіфора [5,164-166]. Важче 
визначити північні кордони, однак у пониззі Ворскли виявлено три поховання 
булгарської знаті – в Макухівці, Малому Перещепині та Нових Санжарах 
(сучасна Полтавська область). У перещепинському комплексі серед ювелірних 
виробів знайдено три каблучки з іменами ХОВРАТОY (NW 1052), ХОВРАТОY 
ПАТРИКІОY (NW 1053) і ВАТОРХАІОY ПАТРІКІОY (№ 1930 / 187). Перек-
лавши надписи, І.Вернер зробив висновок, що у Малому Перещепено поховано 
хана Великої Булгарії – Куврата [13,261-262]. У зв’язку з цим, було висунуто 
припущення, що в районі Нових Санжар знаходилася ставка правлячої верхівки 
Великої Булгарії [8,144–145]. Про заснування булгарами держави на 
Дніпровському Лівобережжі розповідає і автор епосу «Сказання про дочку 
Шана» Миклей Башту Ібн Шамсу Табір: «Потім за наказом Каана і балтавара 
Булгар Курбата Башту (Кубрата) його молодший брат Шамбат (…) пішов на 
Сулу і заснував там царство Дулоба» [17,24].  

Про перехід деякої частини кочовиків до осілого способу життя свідчать 
за висновками С.А. Плетньової поодинокі юртоподібні житла, які виявлено на 
пеньківських поселеннях у басейні Орелі і Нижньої Ворскли, в Надпоріжжі та 
біля Черкас. У районі Орелі та Нижньої Ворскли – у Йосипівці (уроч. Пляж), 
Багатому, Чернеччині – житла збудовані у вигляді круглої або овальної форми, 
мали діаметр – 4,0–6,3 м, заглиблення – 0,4–1,6 м. До речі, Чернеччина 
розташована в 35 км від Нових Санжар та 38 км від Малого Перещепина. У 
Будищах, біля Черкас, житло мало прямокутну форму. Його діаметр визначено 
у 6,0–4,2 м, заглиблення – 0,8–0,9 м. Біля с. Майорівка, у Надпоріжжі, 
розкопано теж два прямокутні житла розмірами 10,5–7,0 та 4,3–3,4 м. У 
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центральній частині кожного такого житла знаходилося місце для вогнища [19, 
297; 16, 114].  

Фактично, після утворення булгарами власної протодержави, нащадки 
антських угруповань опинилися в різних економічних умовах розвитку. Та 
частина східних слов’ян, яка жила на правому березі Дніпра, залишилась у 
складі Аварського каганату. Франський хроніст VII ст. Фредегер та Нестор 
літописець залишили повідомлення про усілякі знущання, що чинили авари над 
слов’янами [2, 13–14; 20, 14]. На правобережжі Дніпра, так само як у Чехії і 
Польші, тобто, на території розповсюдження пам’яток Празько-Корчацької 
культури, виявлено дуже багато поселень з однією фазою заселення. З якихось 
причин люди намагалися змінити розташування своїх поселень і постійно 
будували їх на нових місцях? Вважається, що це могло бути пов’язано з 
відсутністю стійких зв’язків у VI та VII ст. між поселеннями та городищами 
[14, 54–55]. Однак, можемо припустити, що однофазові поселення з’явилися у 
результаті постійного очікування загрози нападу з боку аварів. Так, на 
городище Зимно, розташованого у Волинській області, під час археологічних 
досліджень виявлено горизонтально-симетричну накладку (тип 2), дуже подіб-
ну до східноприазовських. Мова йде про її пряме перенесення з Приазов’я, 
можливо під час нападу булгар-кутрігур, або як їхнього імпорту [8, 27–28]. 

Інша доля випала племенам східних слов’ян лівобережжя Дніпра. 
Перебуваючи у залежності від Великої Булгарії, вони мали можливість 
досягати візантійського Криму, з яким племена булгар межували на півдні [16, 
115; 3, 163]. Після знищення хазарами в останній чверті VII ст. Великої Булгарії 
значна кількість протобулгар мігрувала до Криму [3, 190; 6, 45–46]. На деяких 
кримських археологічних пам’ятках середини – другої пол. VII ст. виявлено 
ліпний сіроглиняний кухонний посуд пеньківського типу. За формою та 
орнаментом цей посуд поділено на два типи. Перший має тюльпаноподібну 
форму і біконічний тулуб [7,98]. У свою чергу він поділяється два підтипи: А1 і 
Б1. Варіант А–вінці неорнаментовані і Б – вінці орнаментовані вдавлюваннями. 
Горщики другого типу – круглобокої форми [6,89]. Горщики І типу, підтипу А1 
та їхні фрагменти виявлено в могильнику Суук-Су (фонди Одеського 
археологічного музею № А 48772/П); у Керчі на Госпітальній вулиці (Санкт-
Петербург, Ермітаж, № 52/1909); у Судаці (Генуезька фортеця, Судак, АР 
Крим) [6, 89; 7, 97 мал. 1 № 7, 101 мал. 2 № 5]. Горщики І типу, підтипу А1 з 
Криму мають ті ж ознаки, що й ліпна кераміка І пеньківського типу [7,98; 15,35, 
31 мал. 9. Тип 1 (підтип 1 – 2)]. До горщиків ІІ типу віднесено один примірник з 
території середньовічного Херсона (сучасний Севастополь). Він має низький 
корпус, широку горловину та S-подібний вінець, характерний для VI типу 
пенківської кераміки [15, 41–42, 31, мал. 9. Тип 6; 6, 91; 7, 98–99]. У Генуезькій 
фортеці  Судака також знайдено уламки горщика тюльпаноподібної форми – 
тип V пенківської кераміки, а неподалік фортеці–фрагмент сковорідки VII типу 
з оранжево-сірої глини. Прийнято вважати, що у ранньому середньовіччі 
сковорідки були специфічно слов’янським видом посуду [15, 39, 41, 44, 31,  
мал. 9. Тип 5, 7; 7,101; 16,124, 122, мал. 6, № 23; 10,98]. 
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Крім того, в похованнях Південно-Західного Криму, які датуються VII ст. 
виявлено цілі комплекти жіночих прикрас, або окремі прикраси, аналоги яких 
відомі з матеріалів скарбів Подніпров’я та Подоння. Вважається, що вони є 
деталями виключно етнографічного костюму сіверян. Однак, на відміну від 
лісостепу Північного Причорномор’я, у Криму, в похованнях могильника 
Лучисте, що біля Алушти, зафіксовано місце знахідки кожної прикраси [3, 150, 
158 мал. 65–67, 69]. В ювелірних майстернях країни Дорі (Південно-Західний 
Крим), яку тоді населяли готи та алани виробляли копії з привезених з 
Подніпров’я пальчастих, зооморфних та двухпластинчатих фібул та сережок. З 
Лучистого походить пробний варіант вилитої свинцевої сережки та браковані 
дніпровські пальчасті фібули 1 варіанта [3, 158, 161; 4, 47–48]. Наприкінці VII – 
початку VIII ст. прототипи дніпровських ювелірних прикрас у Криму перес-
тають виробляти, що пов’язують зі зміною моди на ювелірні вироби [4, 47–48].  

Минуло вже два століття, як М.М. Карамзін надрукував в «Історії 
держави Російської» точку зору щодо провідного значення Хазарського кага-
нату в соціально-економічному житті східнослов’янських племен. Базові 
положення гіпотези залишаються беззаперечними і тепер – встановлення тісних 
зв’язків між населенням Середнього Подніпров’я та чорноморськими і 
каспійськими ринками [11, 61–63; 12, 253–254; 9, 31]. Однак, вище було вка-
зано, що сприятливі умови для розвитку торгівлі східних слов’ян у Північному 
Причорномор’ї, були створені ще за часів булгарського хана Куврата. Хозари, 
скоріш за все, лише перейняли вже готову систему адміністративного управлін-
ня і оподаткування.  
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К ВОПРОСУ О ВЕРХНЕМ ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ  
ПРЕДЕЛЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

 

Полирегиональность современной Украины является следствием вхож-
дения разных частей территории страны в состав разных империй. Образно 
можно сказать, что Украина, как сказочная птица феникс, возникла из пепла и 
руин погибших империй.  

Из всех этих империй Золотая Орда является наименее изученной. 
Особенно это утверждение верно по отношению к периоду её финальной 
политической дезинтеграции в XV веке, в научной литературе бытуют разные 
точки зрения даже о верхнем хронологическом пределе существования этого 
государства 

Целью исследования является анализ существующих по проблеме 
позиций, рассмотрение релевантных исторических фактов, поиск адекватного 
ответа на вопрос, вынесенный в заглавие текста. 

В советской историографии отсутствовала единая точка зрения на дату 
гибели Золотой Орды, ибо общее теоретизирование и периодизация вне 
наследия классиков марксизма-ленинизма не приветствовались. Приведу 
мнения лишь наиболее выдающихся учёных.  




