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На сьогоднішній день вивчення історії кочових племен та їхніх відносин з Київською 

Руссю є актуальним. Це, передусім, пов’язано з суперечливими даними про історію їхніх 
взаємовідносин. Половці  - одне з тих кочових племен, яке мало тісні політичні та родинні 
зв’язки з Руссю. Історія двох народів була настільки нерозривно пов’язана, що багато процесів 
їхнього розвитку активно переплітаються між собою. Без вивчення ступеня цього впливу, 
з’ясування механізмів взаємин і взаємодії виявляється практично неможливим вивчити жоден з 
процесів внутрішньополітичного розвитку Русі. 

Метою дослідження є багатоаспектний аналіз русько-половецьких відносин наприкінці XII 
– першій третини XIII ст. У зв'язку з цим ставляться такі завдання: 

1. Узагальнити і критично проаналізувати історичні дослідження русько-половецьких 
відносин з тим, щоб, визначивши недостатньо досліджені або спірні питання, зосередити свою 
увагу на їх поглибленому вивченні. 

2. Розглянути в хронологічній послідовності відносини Русі і половців у зазначений 
період. Виявити фактори, що мали на них найбільший вплив. 

3. Розглянути основні причини, форми прояву і характер русько-половецьких зіткнень 
наприкінці XII – першій третині XIII ст. 

4. Простежити динаміку впливу половецького фактору на внутрішньополітичний розвиток 
руських земель періоду феодальної роздробленості і зворотній вплив Русі на половецьке 
суспільство. 

Історія вивчення русько-половецьких відносин здавна цікавила дослідників. Першою 
роботою з русько-половецьких відносин є монографія П. В. Голубовського «Печеніги, Торки і 
Половці до навали татар. Історія південно-руських степів IX-XIII ст.» (1884 р.).  

Якісно новий підхід до вивчення русько-половецьких відносин було здійснено в 
радянський період. Можна виділити таких дослідників та їхні праці: П. І. Лященко «Історія 
руського народного господарства» (1927 р.), В. В. Мавродін «Нариси історії Лівобережної 
України» (1940 р.), О. І. Попов «Топонімічне вивчення Східної Європи» (1948 р.), С. О. 
Плетньова «Половецькі кам’яні статуї» (1974 р.). 

На сучасному етапі проблематикою русько-половецьких відносин займається Барков 
Б.М., який спеціалізується у своїх дослідженнях саме на стосунках руських князівств з 
половцями у другій половині XII ст.  

Втім, досі залишається до кінця не з’ясованим питання взаємовідносин половців з 
іншими племенами та етнічними об’єднаннями, зокрема взаємовідносини з князівствами 
Стародавньої  Русі, з якими їм доводилося стикатися на історичній арені. Але ж ці взаємини 
зіграли значну роль в етно-політичній історії як самих половців, так і навколишніх племен і 
ранньофеодальних держав, таких, як Давня Русь , Хорезм , Грузія , Візантія і Угорщина. 

Наукова новизна дослідження полягає у наступному: 
1. Здійснено комплексний аналіз літератури з історії русько-половецьких відносин 

показав, що в ній продовжує зберігатися певний догматизм щодо вивчення відносин Русі і 
половців. 

2. Слід відмовитися від загальноприйнятої в історіографії точки зору про те, що половці 
зіграли основну роль в ослабленні міжнародного становища Русі (особливо, у першій третині 
XIII ст.). Ослаблення міжнародного становища Давньоруської держави, уповільнення її 
соціально економічного і політичного розвитку є наслідком не половецького натиску на неї, а 
результатом феодальної роздробленості Русі. 

3. Половецький фактор відігравав вагому роль у системі міжкняжих відносин на Русі, 
посідаючи одне із провідних місць в розстановці політичних сил у феодальних усобицях 
руських земель. 

4. Політика окремих руських князівств відносно половців виходила з 
внутрішньополітичного розвитку цих земель у системі міжкняжих відносин на Русі. 

5. Оцінка ролі і місця половців в історії Русі не може розглядатися в єдиній площині. Вона 
може бути тільки комплексною, а самі відносини Русі і половців мали в цілому суперечливий 
характер. 


