
Тема 3. Русь-Україна  (Київська держава) 

 

Розселення племінних союзів східних слов’ян 

Назва Територія розселення 

Древляни Землі південного басейну річки Прип’ять, західного берега 

Дніпра і північного басейну Тетерева 

Поляни На захід від середнього Дніпра, між його притоками – 

Тетеревом на півночі та Россю на півдні 

Сіверяни На схід від середньої течії Дніпра, басейн нижньої течії 

Десни, Сули, Псла, Ворскли до верхів’їв Сіверського Донця  

Тиверці Нижня течія річок Дністер і Прут, що досягала узбережжя 

Чорного моря 

Волиняни та 

дуліби 

На північ від верхньої течії Дністра, у басейні Західного 

Бугу, на південь від верхів’їв Прип’яті  

Уличі Між річками Оріль, Дніпро, Самара та в лісостеповій частині 

Південного Бугу 

Білі хорвати Верхів’я Дністра на захід від річки Збруч, Північна 

Буковина, Прикарпаття і частина Закарпаття 

Дреговичи  На північ від Прип’яті 

Полочани На захід від верхнього Дніпра, у верхів’ях Західної Двини 

Кривичі Верхів’я Дніпра, Західної Двини, витоки Волги 

Радимичі На схід від середнього Дніпра, понад Десною 

Словени Берега озер Ільмень, Ладозьке, Онезьке, верхів я Волги 

В’ятичі Верхів’я Волги, басейн Оки та Клязьми 

 

 

 

 

 

 

 



                 Виникнення давньоруської держави 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорії утворення  Київської  Русі 

 
Передумови виникнення держави у східних слов'ян 

1. Розселення східних 

слов'ян  

 

2. Створення союзів 

східнослов’янських 

племен 

3. Боротьба із сусідніми 

племенами за свою 

територію  

4. Утворення чіткої 

межи розселення 

слов'ян  

5. Подальший розвиток 

виробництва 

 

6. Будівництво міст 

7. Розділ суспільства на 

групи (багаті і бідні) 

8. Формування 

земельної аристократії 

9. Поява нових 

соціальних відносин  

 

882р.  

Похід князя Олега 

 
Новгородська 

земля 

(Північ) 

Київська земля 

(Південь) 

Об'єднання племен 

навколо  Києва 

Виникнення 

поліетнічної держави 

Київська  Русь 

 



Основні етапи політичного розвитку  Київської  Русі: 

 І  етап   –   ІХ – Х ст. період надплемінної чи дружинної влади.  

 ІІ  етап  –    кінець Х – середина ХІ ст. період найвищої могутності 

держави.  

 ІІІ  етап  –друга половина ХІ – початок ХІІ ст. період розпаду 

Київської  держави.  

 

- І етап – 882-980 рр.-період об’єднання земель і формування 

державних структур; 

- ІІ етап – 980-1054 рр. -  період найвищої могутності держави;.  

- ІІІ етап 1054-1240 рр.  – період феодальної роздробленості. 

 

Основні напрямки політики київських князів 

Князі Політика 

 

Правління князя 

Аскольда 

- Започаткована назва «Руська земля» 

- 860 р. - Похід на Константинополь, укладання 

першого відомого договору з Візантією 

 

Олег 

( 882 – 912 рр.) 

- Підкорив древлян, словен, сіверян, кривичів, 

радимичів 

- Досяг угоди з уличами, тиверцями, хорватами, 

волинянами 

- Розширив територію за рахунок неслов’янських 

племен 

- Уклав мирну угоду з варягами 

- Здійснював походи на узбережжя Каспійського моря 

- Два вдалих походи на Константинополь (907, 911) 

 

Ігор (912 – 945 рр.) 

- Відновив владу над деревлянами та уличами 

- Прагнув обмежити вплив варягів 

- Збирання данини 

- Війни з печенігами 

- Походи на Візантію (941, 944) 

- Похід на Закавказзя 



 

Ольга 

(945 – 964 р.) 

- Придушила повстання древлян 

- Встановила норми податків і повинностей – уроки, 

устави 

- Встановила погости – місця зібрання та зберігання 

данини 

- Охрестилась в Константинополі 

- Надавала перевагу дипломатії перед війною 

(печеніги, хазари, посольство в Європу) 

 

Святослав  

(964 – 972 рр.) 

- Зосередження всієї повноти влади на місцях в руках 

великого князя 

- Адміністративна реформа 

- Прихильник язичества 

- Розгром Волзької Булгарії та Хозарського каганату 

- Похід на Балкани  

- Збирався перенести столицю на Дунай 

 

Володимир 

Великий  

( 980 – 1015 рр.) 

- Продовжив збирання східнослов’янських земель (білі 

хорвати, дуліби, в’ятичі, радимичі 

- Започаткував посадників, адміністративна реформа 

- Військова реформа-ліквідувала племінні формування 

- 980 р. перша релігійна реформа 

- Боротьба з кочовиками, украплення кордонів, «змієві 

вали» 

- 988 р. – запровадження християнства 

- Судова реформа – нове зведення законів усного 

звичаєвого права «Устав земляний» 

- Карбування золотих та срібних монет 

- Перша школа для дітей знаті 

- Дипломатичні відносин з Чехією, Угорщиною, 

Польщею, Німеччиною 

- Зміцнення зв’язків з Візантією 

- Успішні походи на Південь, проти Волзької Булгарії 

 

Ярослав Мудрий  

(1019 – 1054 рр.) 

- Розбудова Києва: Золоті ворота, Софійський собор, 

Києво-Печерський монастир; нова система укріплень 

- 1036 р.  – розгром печенігів 

- «Руська Правда» - «Правда Ярослава» 

- Обрання митрополитом Київським русича Іларіона 

- Заснування бібліотеки 

- Відкриття шкіл, книгописних майстерень 

- Розвиток літописання й літератури 

- Завершив формування території держави за рахунок 

північно-західних земель 

- Дружні відносини з Польщею, Францією, 

Угорщиною, Норвегією, Німеччиною, Швецією; 

династичні шлюби. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становище держави за часів правління Ярославичів 

Ярослав  

Мудрий 

 

Ярославичі 

 

 

 

 

Володимир  Ізяслав 

  1054-1068 

1069-1073 

1077-1078 

 Святослав 

1073 -1076 

 Всеволод 

1076-1077 

1078-1093 

 В’ячеслав  Ігор 

      

 Святополк 

1093-1113 

 Володимир 

Мономах 

1113-1125 

  

      

      Мстислав 

1125-1132 

  

Тріумвірат Ярославичів 

ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

ПРИЙНЯТТЯ 

ХРИСТИЯНСТВА 

 

Сприяло остаточному розпаду 

родових відносин у східних 

слов’ян. 

 

Спричинило поступові докорінні 

зміни у світосприйнятті та 

світорозумінні східних слов’ян 

Стало 

підґрунтям для 

створення міцної 

централізованої 

держави 

Започаткувало 

формування 

якісно нових 

підвалин у 

культурі 

Сприяло зміцненню 

міжнародного авторитету 

Київської Русі 

 



 

Період 

правління 
Характеристика правління 

1054 – 1073  

Тріумвірат 

Ярославичів 

Нова форма правління засвідчила послаблення центральної 

влади й посилення політичних центрів на місцях. 

1068 р. – поразка Ізяслава, Святослава і Всеволода від 

половців на річці Альта. 

Затвердження нового збірника законів «Правда 

Ярославичів».  

1073 – 1076 

Правління 

Святослава 

Заручившись підтримкою Всеволода пішов на Київ, вигнав 

Ізяслава. Перерозподілив землі на користь своєї родини, 

підкорив численних родичів. 

1077 – 1078 

Правління 

Ізяслава 

Позбавлення влади синів Святослава, що призвело до 

численних міжусобиць.  

1078 – 1093 

Правління 

Всеволода 

Подолання між князівських чвар. Боротьба з половецькою 

загрозою. Опікувався духовним життям. Військові та 

політичні питання вирішував син Володимир. 

1093 - 1113 

Правління 

Святополка 

Набули поширення князівські з’їзди, де вирішували питання 

усобиць та організації відсічі половців 

1097 р.  

Любецький 

з’їзд князів 

Проголошено новий порядок успадкування власності. 

Схвалено принцип князівської вотчини – володіння, що 

належало батькам. Вотчинні землі закріплювалися за 

певними гілками князівського роду й передавалися у спадок. 

Київ визнано вотчиною Ізяславичів, Чернігів належав 

Святославичам, Переяслав – Всеволодовичу. 

 



 

 

 

 

 

 

Політичний устрій Київської Русі 

Великий   князь 

представник правлячої династії 

Рюриковичів; уособлює найвищу владу в 

державі, очолює адміністрацію, суд, стоїть 

на чолі війська, здійснює зовнішню 

політику 

 

 

 

 

 

 

Володимир Мономах (1113-1125:) 

- Відновив на Русі одноосібну монархію 

- Зосередив в своїх руках 75% території Київської Русі 

- Силою придушував князівські усобиці 

-  Відновив міжнародний авторитет Київської держави 

- Схвалено «Устав», що стає доповненням до 

«Руської правди» 

- Написав «Повчання дітям» 

- Захист країни від половців 

 

 

Мстислав Володимирович (1125-1132): 

- Зміцнював великокнязівську владу 

- Тримав в покорі норовистих родичів 

- Здійснив успішні походи проти половців 

- Походи проти литовців 

- Союзницькі стосунки з Візантією,Польщею,Угорщиною 

Дружина 

постійне, 

професійне 

військо князя 

 Боярська рада 

дорадчий орган з 

представників 

дружинної верхівки, 

родоплемінної знаті, 

представників 

духівництва 

 Князівські з’їзди 

збиралися 

нерегулярно за 

ініціативою 

великого князя 

Політичний устрій  

Київської  Русі 

централізована монархія в період розквіту 

монархія федеративна в період 

роздробленості 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князі – намісники 

управляли 

землями – князівствами 

 Посадники на місцях 

представники княжої влади, 

виконували військово-

адміністративні, судові 

функції і збір податків 

Віче 
міські народні збори 

вільних громадян 
 

Форми феодального 

землеволодіння 

 

Умовна, тимчасова 

(за службу) 
 

Вотчина 

(спадкове володіння, що 

могло вільно відчужуватися) 

 

 

За часів  Київської  Русі у східних слов'ян сформувалося  

феодальне суспільство. 

Феодалізм – це суспільний лад, який характеризується 

власністю на землю панівних верств населення та чіткою 

ієрархічністю ( системою залежності ). 
 

Основні риси  

феодального ладу 

Земля – головне джерело 

багатства 

 

Відробіткова, натуральна, 

грошова рента 

 

Натуральне 

господарство 

 

Станова 

нерівність 

 

Феодали-землевласники: 

князі, бояри, дружинники, 

церква 

 



Соціальна структура населення Київської Русі  (ІХ ст.) 

Категорії населення 

(стани, верстви) 
Склад 

Привілейовані 

верстви 

Князі, бояри, посадники, воєводи, молодша 

дружина, духівництво. 

 

 

Вільне населення 

 

«Лучші люди» – заможні купці, реміснича, фінансова, 

чиновницька еліта. 

«Молодші люди» – дрібні купці, торговці, крамарі, 

ремісники. 

Чернь – міська біднота. 

Смерди – вільні селяни-общинники. 

Напівзалежне 

населення 

Закупи – напіввільні селяни, які брали у землевласника 

позику («купу») і за це мусили виконувати феодальні 

повинності. 

Рядовичі – напівзалежні люди, які, уклавши угоду 

(«ряд») з феодалом, відбували феодальну повинність. 

Залежні Челядь, холопи (полонені, народжені від рабині чи 

одружені на рабині, злочинці, закупи-втікачі). 

Поза суспільством  

 

Ізгої (вигнанці з сільських общин, звільнені раби, 

ченці, що не опанували письма, збанкрутілі купці). 

Економіка  Київської  Русі 

Сільське 

господарство 
Промисли Ремесла Торгівля 

Сіяли: жито, 

ячмінь, овес, 

просо, гречку, 

пшеницю. 

Розводили: 

коней, велику 

рогату худобу, 

овець, свиней. 

Мисливство 

Рибальство 

Бортництво 

(збирання 

меду диких 

бджіл) 

Залізоробне 

Металообробка 

Ковальське 

Виробництво збої 

Склоробство 

Гончарне 

Ткацьке  

Ювелірне 

З країнами  

Західної і 

Центральної Європи, 

Візантією, 

Арабським Сходом, 

Хазарією. 

Торгівельні шляхи: 

Грецький, Залізний, 

Соляний, Шовковий 



 

 

 

 

 

Основні підходи, щодо формування української народності 

Російський, 

великодержавно-

шовіністичний 

 Радянська концепція   Автохтонно-

автономістичний 

підхід 

Започаткована в 

«Синопсисі» І. 

Гізеля. Він 

стверджував, що не 

було ніякого 

українського 

народу, а завжди 

був єдиний руський 

народ.  

Вважала, що 

російський, український 

і білоруський народи 

походять від єдиного 

кореня — 

давньоруської 

народності. Ця 

народність і створила 

давньоруську державу 

— Київську Русь. 

Український народ — 

автохтон, тобто з 

самого початку свого 

виникнення проживає 

на тій території, що й 

нині. Корені його 

сягають часів 

трипільської 

культури (IV—IIIтис. 

до н.е.). Цієї думки 

дотримувались 

історики М. 

Костомаров, 

В.Антонович. 

М.Грушевський. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народність — це форма спільноти людей, яка історично виникає 

за родоплемінною спільністю і формується на певній території 

при натурально-господарчій діяльності у процесі злиття, 

консолідації різних племен завдяки створенню єдиної мови,  

культури, традицій, обрядів. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4


Софійський собор у Києві. перша 

половина 11 ст. Сучасний вигляд 
Мозаїки Богоматері Оранти та Христа Вседержителя із 

Софійського собору в Києві. Перша половина 11 ст. 

Спасо-Преображенський 

собор в Чернігові 1036 р. 

Сучасний вигляд 

Успенський собор Києво-

Печерської лаври. 1073-

1078. 
П'ятницька церква в 

Чернігові. кінець 12- 

початок 13 ст. 

Михайлівський 

Золотоверхий собор 

Михайлівського 

монастиря в Києві 

1108-1113 рр. 

Сучасний вигляд. 

Родина князя 

Святослава 

Ярославовича. 

Мініатюра з 

"Ізборника". 1073 рр. 

Свенська ікона 

Богородиці зі святими 

Антонієм та Феодосієм 

Печерськими (початок 

12 ст) 

Вишгородська 

ікона Богородиці. 

Перша половина 

12 ст. 

Євангліст Лука. 

Мініатюра з 

Остромирового 

Єванглія. 1056-1057 рр. 

 

 

 

 

 

 


