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Анотація 

В статті розглянуто підходи науковців до питання процесу формування території історичного 
Поділля, описано його особливості в різні періоди формування. Приведено ряд історичних джерел, в 

яких досліджується дана проблема, проаналізовано історичну географію того часу. 
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Abstract 

     The article deals with the approaches of scientists to the question of the process of formation of a terestry 

of historical Podillya, describes its features in different periods of formation. A number of historical sources 
in which this problem is investigated is analyzed, historical geography of that time is analyzed.  
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Вступ 

Процес складання Поділля як нового історичного регіону від середини XIII ст. до 

середини XIV ст. доволі складний для вивчення, оскільки головним підґрунтям для 

дослідників виступає доволі обмежений актовий матеріал із декількох специфічних за 
своїм походженням джерел, наприклад «А се имена градом всѣм рускым далним и 

ближним» («Список русских городов дальних и ближних»)  [1], або навіть татарські 

ярлики володарям Великого князівства Литовського на землі, розташовані на території 
сучасної України.  

Виклад основного матеріалу 

Історична географія того часу демонструє факт цілковитої відсутності згадок про 
зазначені терени в Галицько-Волинському літопису після нищівних походів татарських ханів 

Куремси (1259 р.) та Бурундая (1260–1261 рр.), а давні літописи Великого князівства 

Литовського походять із 1430–1450-х рр., тобто віддалені від початкової історії краю 

щонайменше на 80–100 років [2].  
Після 1250-х рр. межиріччя Дністра та Південного Бугу були під владою татарського 

хана Куремси та його наслідників [3]. Їхні володіння проіснували тут до другої половини 

XIV ст. Перебуваючи під владою монголів, ці землі не мали жодного удільного 
князівства, поки не були поступово завойовані литовськими князями, наслідками 

Гедиміна братами Коріатовичами [4]. Політичні зміни й початок кризи в Орді 1340–1350-

х рр. та поразка у битві на Синіх Водах дали поштовх для розширення сфери впливу 

Великого князівства Литовського та взяття під контроль  князями Коріатовичами 
основних центрів Поділля уздовж шляхів сполучення між узбережжям Чорного моря та 

Кримським півостровом із Центральною Європою.  

Отже, утворення нового історичного регіону на лівобережжі Дністра та в басейні 
Південного Бугу відбулося в результаті прагнень Великого князівства Литовського 

розширити у середині XIV ст. сферу свого впливу в південно-західному напрямку. 

Подібні процеси проходили не лише на Поділлі – виникнення у середині XIV ст. на 
правому березі Дністра Молдавського князівства, котре отримало протекцію могутнього 

на той час Угорського королівства, утворило межу поширення влади Великого 

князівства Литовського у цьому напрямку.  

Але що змусило Литву та правлячу там династію Ґедиміновичів звернути увагу на ці 



досить віддалені території, вступивши за них у суперечку із Польщею, яка змогла 

поширити свій вплив у східному напрямку лише на Львів і Галич? Питання швидкого 
поширення влади Великого князівства Литовського на теренах давньоруських удільних 

князівств у межах сучасної України не має однозначної відповіді. Імовірно, швидка 

експансія Литви у середині XIV ст. була пов’язана як з ослабленням Орди, так і з 
ситуацією, подібною до тої, що склалася в XI–XII ст. після смерті київських князів 

Володимира Святославича та Ярослава Мудрого – велика кількість представників 

династії, які почали вимагати власних уділів, що стали потім отчинами та центрами 

удільних князівств. Вочевидь лише, що територія, яка простягалася до Дніпра на сході 
та зони лісостепу на південному сході й півдні та мала дуже слабку урбанізацію [5], на той 

час не могла самостійно утворити нове князівство. Якщо лівобережжя Дністра було доволі 

залюдненим з огляду на природну специфіку долини ріки, то, на противагу цьому, ми мало 
що знаємо про долину Південного Бугу через відсутність відповідних писемних джерел. 

Така ситуація змушувала нових володарів поступово створювати та упорядковувати 

замки та населені пункти на шляхах, які пролягали в межиріччі головних водних артерій 

регіону – Дністра та Південного Бугу.  
Подільське князівство утворилося вздовж двох протяжних шляхів регіону – Чорного і 

Кучманського [6]. Чорний шлях, назва якого імовірно походить від однойменного лісу 

західніше Умані, пролягав від Білгорода на північ, де біля лісу, що дав йому назву, 
повертав на захід і йшов лівим берегом Південного Бугу аж до Хмільника. Кучманський 

шлях проходив південніше і простягався вздовж правого берега Південного Бугу в 

напрямку м. Ров (від 1537 р. – Бар), а далі повз Зіньків, Сутківці, Ярмолинці – на 
Південну Волинь, де й зустрічався з Чорним. Імовірно, що цей шлях, принаймні на 

теренах історичного Поділля, був частиною знаної у XIV ст. «татарської дороги» («via 

tartarica»), що від Львова через Кам’янець провадила на Крим до Кафи з відгалуженням 

на розташоване в гирлі Дону місто Тану [7]. Знана з писемних джерел ще під 1339 р. 
«via tartarica» мала дві гілки, які на «подільських» відтинках відповідали б пізнішим 

Чорному й Кучманському шляхам. 

Висновки 
Отже, можливо також однозначно стверджувати, що сама назва «Поділля» з'явилася 

саме у цей період завдяки новим володарям – литовським князям Коріатовичам із роду 

Ґедиміна, коли вони і розпочали підпорядкування цих теренів у середині XIV ст., 
створивши нове князівство на південному сході руських земель, оскільки перші згадки 

про цю нову назву регіону з’являються в писемних джерелах лише на початку 1370-

х рр. (наприклад «Подольскои зємли» 1375 р. [8] та інші). 
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