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1. Виникнення і становлення давньоруської держави. 
У середині І тис. н. е. в історії європейських народів, в т.ч. українського 

розпочався новий період, пов’язаний насамперед з падінням у 476 р. Римської 
імперії – останнього бастіону рабовласництва в Європі. Східна частина Римської 
імперії – Візантія, з якою Україну пов’язувало багато ниток, уникла загибелі й 
поступово адаптувалася до нових умов. Саме в цей час розпочався процес 
формування сучасних європейських народів та утворення середньовічних 
держав. 

 Саме в цьому контексті, у попередній лекції, йшла мова про етногенез 
українців і зародження у них державності, зокрема – Антське й Дулібське 
племінні об’єднання, що започаткували українську державність. Антське 
царство, його правителі Бож, Ардагаст, Мусокій, полководці Доброгост, 
Пирогост часто згадуються у письмових джерелах, оскільки брали активну 
участь у тогочасних історичних процесах – т.зв. «Великому переселенні 
народів», війнах з Візантією, колонізації Балканського півострова. Важливу роль 
у початковому етапі становлення української державності відіграв Дулібський 
союз племен а чолі з князем Маджаком, з центром у Зимнівському городищі 
VI–VII ст. Навала кочівників аварів і поразка у боротьбі з ними дулібів, 



посприяли посиленню в цьому регіоні племен бужан та волинян з центрами 
Буськ і Волинь. 

 Розгром Дулібської держави аварами, привів до зміцнення позицій 
племені полян, яке проживало в середній течії р. Дніпро. Саме ця територія 
стала ядром формування Руської держави з центром у м. Києві. Літописна 
версія заснування Києва наприкінці V ст. трьома братами: «І було три брати: 
одному ім’я Кий, а другому Щек, а третьому – Хорив; і сестра в них була Либідь. 
…І спорудили городок в ім’я старшого брата, і нарекли його Київ», й 
підтвердження її матеріалами археологічних розкопок, засвідчують, що столиці 
України приблизно 1,5 тисячі років. За правління нащадків Кия, Руська земля 
проводила активну зовнішню політику, про що свідчить багато іноземних 
джерел. Так, зокрема у «Житії Стефана Сурожського» згадується про похід князя 
Бравліна у Крим, де він захопив ряд міст. Отже, наприкінці VІІІ – на початку ІХ 
ст. постало стабільне державне утворення під назвою Руська земля з центром у 
м. Києві. В арабських джерелах воно має назву Куявія. Інші політичні утворення 
мали назву Славія (одні дослідники вважають, що це Переяславська земля, інші 
– Новгородська земля) та Артанія – територія Приазов’я та Причорномор’я, де 
пізніше утворилося Тмутараканське князівство. 

 За роки правління династії Києвичів, зокрема князя Аскольда, Русь 
остаточно утвердилася як могутня європейська держава, що впевнено виходить 
на міжнародну арену. У 860 і 866 рр. Аскольд здійснив походи на 
Константинополь і змусив Візантію укласти з Руссю вигідні договори, прийняв 
разом з своїм оточенням християнство, що відоме як перше хрещення на Русі. 
Історичні джерела, зокрема «Повість минущих літ», називають ім’я ще одного 
князя – Діра, але відомості про нього надто скупі. Цікаву інформацію про цей 
період нашої історії подає польський хроніст Матвій Стрийковський: «Коли 
князі Кий, Щек та Хорив смерть за життя проміняли, їхні сини та нащадки 
довгий час спокійно панували кожен у своєму уділі, аж потім їхні місця зайняли 
князі Аскольд і Дір». 

 Тим часом, на півночі в середині ІХ ст., внаслідок внутрішніх причин на 
престол у Новгороді було запрошено норманського конунга (князя) Рюрика. 
Для нього та його варязького оточення, Київська Русь стала головним об’єктом 
зацікавлення, адже через її територію пролягав знаменитий торговий шлях «із 
варяг у греки». Після смерті Рюрика (879 р.) престол було передано його 
малолітньому синові – Іґнвару (Ігорю), але фактично правив їх родич Олег, який 
882 року організував похід на Київ, де вбивши Аскольда і Діра, захопив владу. 
Літописець Нестор так розповідає про цю подію: «Вирушив Олег [у похід] 
узявши багато своїх воїнів – варягів, чудь, словен, мерю, весь, кривичів. …І 
прибули [Олег та Ігор] до гір київських, і довідався Олег, що[тут] Аскольд і Дір 
удвох княжать. …І мовив Олег Аскольдові і Дірові: «Ви обоє не є князі, ні роду 
княжого. А я єсмь роду княжого. – І [тут] винесли Ігоря. – А се син Юриків». І 



вбили вони Аскольда й Діра. …І сів Олег, князюючи, в Києві, і мовив Олег: «Хай 
буде се мати городам руським».  

 Окремі історики вважають події 882 р. державним переворотом, який 
позбавив влади династію Києвичів і захопленням влади варязькою 
(норманською) династією Рюриковичів. З цього часу розпочався новий етап 
історії Київської Русі. Взагалі, у ній можна виділити такі етапи: 

I. Період становлення державності (ІV–ІХ ст.), коли виникли, існували та 
проводили цілеспрямовану внутрішню та активну зовнішню політику 
Антське та Дулібське державні утворення, Полянське племінне 
об’єднання.  

II. Період розвитку Київської Русі, її територіального зростання і поступової 
консолідації держави за князювання Олега (882–912), Ігоря (912–945), 
Ольги (945–964), Святослава (964–972),  тобто кінець ІХ – кінець Х ст.  

III. Період піднесення і розквіту Київської Русі за князювання Володимира 
Великого (980–1015) та Ярослава Мудрого (1019–1054), тобто кінець Х – 
середина ХІ ст. 

IV. Період феодальних міжусобиць й поступового політичного ослаблення 
Київської Русі, які розпочалися після смерті Ярослава Мудрого (1054) і 
тривали до смерті Володимира Мономаха (1113–1125) та його сина 
Мстислава (1125–1132). 

V. Період політичної роздробленості Київської Русі, розпаду її на 50 дрібних 
князівств, що тривав від смерті Мстислава (1132) до монголо-татарського 
нашестя (1237–1241). 

 Слід звернути увагу на походження назви «Русь», «Україна», а також суть 
т. зв. «норманської» та «антинорманської» теорій. В історичних джерелах по-
різному тлумачиться термін «Русь». Дехто з дослідників намагається довести 
його фінське походження, інші шукають його корені у шведській, слов’янській 
мовах. Власне словом «Русь», як зазначається в літописах, спочатку називали 
варягів, а потім землі полян, а згодом – територію, яку посідали русичі в 
Середньому Подніпров’ї (в трикутнику: Київ-Чернігів-Переяслав). Походження 
терміну «Русь» ще остаточно не з’ясовано в історичній науці та очевидно, що 
він насамперед стосується українських земель, про що свідчать топоніми та 
гідроніми (Рось, Росава, Роставиця та ін.). 

 Оригінальну концепцію походження назви «Русь» та «Україна» подають 
В. Баран та Я. Баран, які зазначають, що походження назви «Україна» сягає 
другої чверті І тис. н. е. Як відомо, етнонім «анти» не слов’янського, а 
іраномовного походження. Антами називали порубіжне зі Степом слов’янське 
населення іраномовні степові скіфо-сармати. Ця назва з індоіранської означає 
«крайні», «окраїнні». Вона була прийнята в іраномовному звучанні 
візантійськими писемними джерелами. Надалі етнонім «анти» зникає з 
писемних джерел, як і зникають з Північного Причорномор’я іраномовні 
племена. І все ж, він залишився в народній традиції і був заново зафіксований в 



«Київському літописі» під 1187 роком у формі «Україна». Можна вважати, що 
так само, як етнонім «анти» («крайні», «окраїнні») стосувався всього слов’яно-
номадського порубіжжя, так і етнонім «Україна» означав не край 
Переяславської землі, а всю порубіжну зі Степом територію. Таким чином, у 
просторовому значенні усі ці назви, що мають відношення до етноніма 
«Україна», стосуються всіх південних, південно-західних і західних земель 
Київської держави від Переяславського до Галицько-Волинського князівства. 
Поняття «Русь» поступово втрачає свій попередній етнографічний і політичний 
зміст й замінюється назвою «Україна». Літописні «України» слід розуміти не 
тільки як порубіжжя, порубіжні землі, порубіжне населення, а й як синонім 
понять «край», «країна». 

 Мабуть не випадково назва «Україна» насамперед утверджується у тих 
регіонах східних слов’ян, де вона виникла, а «Русь» через велике Московське 
князівство переходить у назву «Росія». Назва «Україна» ніколи не 
поширювалася на північно-східні райони Русі. Не маючи глибших коренів, ніж 
назва «Русь», північні частини східних слов’ян залишилися з цим етнонімом, 
додавши до нього «Біло» та «Велика» («Білорусь», «Велика Русь»), що також 
підкреслює окреме етнічне походження білоруського та російського народів. 
Назва «Мала Русь», що якийсь час після розпаду Київської держави побутувала 
поряд з «Великою» та «Білою» Руссю, поступово була витіснена назвою 
«Україна». 

 Отже, виникнення етноніма «Україна» сягає ранньосередньовічного 
періоду. Пройшовши низку стадій свого становлення та територіального 
поширення у ХІХ–ХХ ст., назва «Україна» утверджується остаточно як етнонім 
окремого слов’янського народу. 

 В історичній науці склалося декілька теорій щодо утворення Київської 
Русі. Найбільш поширеними вважаються: норманська теорія, згідно з якою 
нормани (варяги, вікінги) – скандинавського походження відіграли вирішальну 
роль у створенні Давньоруської держави, оскільки східнослов’янські племена 
були нездатні без допомоги ззовні заснувати свою державу. Норманську теорію 
започаткували німецькі історики Г. Байєр та Г. Міллер. 

 В основі антинорманської теорії лежить концепція природно-історичного 
(автохтонного) походження Київської Русі, оскільки східні слов’яни були в змозі 
утворити свою державу. Для цього у них існували всі необхідні внутрішні 
політичні й соціально-економічні передумови. На антинорманських позиціях 
стояли видатні українські історики М. Костомаров, В. Антонович, 
М. Грушевський; антинорманської теорії дотримується здебільшого сучасна 
українська історіографія. Та й західна історіографія об’єктивніше і виваженіше 
підходить до оцінки ролі «варязького чинника» в політичному житті Східної 
Європи. 



 Окремо варто зупинитися на походженні національного символу – 
тризуба, який сягає своїм корінням у сиву давнину. Одне з перших зображень 
тризуба на нашій території зафіксоване на кам’яній застібці періоду 
Трипільської культури (IV–III тис. до н. е.). Згодом його сприйняли й почали 
використовувати пращури сучасних українців. Перша літописна згадка про 
тризуб як князівський знак Київської Русі датовано Х ст. Згодом князівський знак 
Рюриковичів – тризуб зустрічається на печатках, монетах, цеглі та ін. Занепад 
Київської Русі привів до тимчасової втрати тризубом ролі загальнодержавного 
символу. Фактично аж до початку ХХ ст. він використовувався лише в 
дворянських гербах, геральдиці міст, книжкових заставках тощо. Відродження 
цього державного символу настало після проголошення Українською 
Центральною Радою IV Універсалу (січень 1918 р.), коли було визнано за 
необхідне використати знак князівської влади – тризуб, як герб УНР,  що 
символізувало спадкоємність державної традиції в Україні. В подальшому 
тризуб використовувався, як герб ЗОУНР, а також ОУН та УПА. Нині тризуб – 
державний герб України, який поруч із синьо-жовтим прапором та гімном «Ще 
не вмерла Україна» є не лише національною, а й державною символікою 
України, що має багатовікові традиції. 

 

2.Політичний устрій, соціально-економічний розвиток та культура Київської 
Русі. 

Захоплення Олегом влади привело до об’єднання Новгородського та 
Полянського князівств й виникнення великої Руської держави з центром у Києві. 
Вона мала розвинену державно-політичну й адміністративну структуру, яка 
склалася у попередній період до приходу вікінгів (варягів). На чолі держави 
стояв Великий київський князь, який виступав головним носієм державної 
влади, представником держави на міжнародній арені, зосереджуючи у своїх 
руках усю законодавчу, судову, виконавчу та військову владу. При цьому слід 
зауважити, що військову підтримку князя забезпечувала дружина, а ідеологічну 
– церква. Дорадчим органом при князі була князівська рада, що походила від 
давньослов’янської ради старійшин і складалася з бояр і т. зв. «градських» 
старців, старших дружинників, міської знаті та представників вищого 
духовенства. У випадку відсутності або смерті князя вона виконувала його 
функції, вирішувала питання обрання нового князя. Поряд із князівською радою 
зберігався інститут народного віча, тобто зборів всіх дорослих чоловіків, на 
яких вирішувалися важливі громадські та державні справи. Роль віча на різних 
етапах розвитку Київської Русі змінювалася: за доби централізованої монархії 
його вплив зменшився, а в період роздробленості та ослаблення князівської 
влади знову посилився. Варто нагадати, що територіально Київська Русь не була 
єдиною і монолітною державою. Вона складалася приблизно з 15 удільних 
князівств, які характеризувалися певною самостійністю у внутрішньому житті. 



 Ще одним важливим аспектом другого питання є проблеми соціальної 
структури та економіки Київської Русі. Тому тут потрібно насамперед 
висвітлити ієрархію (структуру) населення Русі: 

 Великий князь Київський; 

 Удільні князі; 

 Бояри; 

 Князівські дружинники, які складали панівну верству давньоруського 
суспільства. 

 На іншому полюсі перебували феодально залежні верстви населення: 
смерди, закупи, рядовичі, холопи, ізгої. 

 Говорячи про господарство Київської Русі варто звернути увагу, що вона 
мала розвинені для свого часу продуктивні сили і багату економіку, провідними 
галузями якої були: землеробство, скотарство, ремесла, внутрішня та зовнішня 
торгівля. Допоміжними галузями були: мисливство, рибальство та бортництво – 
збирання меду диких бджіл. 

 При висвітленні другого питання слід також розповісти про юридичний 
збірник законів «Руську правду», такі поняття, як «полюддя», «уроки», «вири». 
Отже, «Руська правда» – це юридичний кодекс, яким регламентувалися 
суспільні відносини в Київській Русі, тобто збірник законів, який визначав права 
людини, її захист, недоторканість общинної та приватної власності, порядок 
судочинства, систему штрафів тощо. 

 «Полюддя» – збір данини на Русі в час князювання Ігоря (912–945). 

 «Уроки» – фіксовані норми податку встановлені княгинею Ольгою (945–
964). 

 «Вири» – штрафи за скоєні злочини. 
 Характеризуючи внутрішню і зовнішню політику князя Олега (882–912) 
слід зазначити, що він приєднав до своєї держави землі древлян, сіверян, 
уличів, тиверців, а також північні племена кривичів, радимичів та ін. Ходив 
походами на Візантію й уклав з нею вигідні договори 907 і 911 рр. Як 
зазначається в «Літописі Руському»: «І володів Олег деревлянами, полянами, 
сіверянами, радимичами з уличами й тиверцями мав рать…». 

 Його наступник князь Ігор (912–945) змушений був йти походом на 
древлян, які намагалися відокремитися від Києва, воював з уличами й 
зруйнував їхню столицю Пересічен. Суттю його зовнішньої політики стало 
забезпечення інтересів торгівлі з іноземними країнами, особливо Візантією. 
Намагання оволодіти Чорноморським узбережжям привело до війн із нею у 
941 та 944 роках, які виявилися менш вдалими, але укладені договори 
забезпечували основні інтереси Київської держави. «Ігор же став княжити в 
Києві, мир маючи з усіма землями, – пише літописець І приспіла осінь, і став він 
замишляти [похід ]на древлян, прагнучи добути більшу данину. …Коли ж почули 
древляни, що він знову іде, порадилися …з князем своїм Малом і сказали: 



«Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб'ють 
його. Так і сей: якщо не вб’ємо його, то він усіх нас погубить». …І древляни, 
вийшовши насупроти з міста Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його; бо їх було 
мало. І похований був Ігор, і єсть могила коло Іскоростеня в Деревлянах і до 
сьогодні». 

 Дружина Ігоря – княгиня Ольга (945–964), придушивши повстання 
древлян, провела перші державні реформи, які впорядкували процес збору і 
розміри данини із підвладних Києву земель. Вона охрестилася, здійснила дві 
подорожі до Візантії (946, 957 рр.) про що дуже цікаво розповідає літописець, 
висилала посольство до німецького імператора з проханням висвячення 
єпископів для Русі. «І пішла Ольга по Древлянській землі із синами своїми і з 
дружиною своєю, – пише Нестор, – встановлюючи устави і уроки». 

 Після Ольги, досягнувши повноліття, в Києві став князювати Святослав 
(964–972). За своїм покликанням він був більше воїном, ніж політиком та 
державним діячем. Майже все своє життя Святослав провів у військових 
походах, які не завжди  були корисними для Київської держави. Так, він 
здійснив ряд успішних походів проти в’ятичів, ясів, косогів, Волзької Булгарії, 
Хозарського каганату. Воєнні походи Святослава тримали у страхові всі сусідні 
країни. Але розгром Хозарії мав як позитивні, так і негативні наслідки. З одного 
боку, він привів до консолідації східнослов’янських племен у межах Київської 
Русі, з другого ж відкрив шлях кочовим народам, насамперед печенігам, у 
Причорноморські та Приазовські степи. Також Святослав проводив активну 
зовнішню політику на Балканах – воював з Болгарією, Візантією. Літописець з 
великою симпатією зображує його: «Коли князь Святослав виріс і змужнів, він 
почав збирати воїнів багатьох і хоробрих; ходячи легко як барс, проводив він 
багато воєн. У поході не возив із собою обозів, ні казанів…, він не мав шатра, а 
[спав], підстеливши чапрак, а сідло в головах; такими були і всі його воїни. Він 
посилав послів по країнах, говорячи: «Хочу йти на вас…». 

 Князювання Володимира (980–1015) справедливо вважається початком 
розквіту Київської Русі. Прийшовши до влади, він розпочав реформи, які мали 
на меті зміцнити державу і великокнязівську владу. В часи його правління 
завершився тривалий процес формування території Київської держави. 
Насамперед, Володимир повернув до складу Русі Перемишль і т. зв. Червенські 
городи, тим самим встановив її західні кордони. Цій же меті була 
підпорядкована війна з литовськими племенами ятвягів. Зміцнюючи північно-
східний кордон Русі організував похід проти Волзької Болгарії. Для захисту ж 
південних кордонів Київської Русі від печенігів Володимир збудував цілу 
систему укріплень по річках Трубеж, Сула, Стугна та ін. Підступи до столиці 
Києва прикривали потужні земляні украплення – т.зв. Змієві Вали. За 
Володимира Київська Русь перетворилася в найбільшу європейську державу, 
площа якої сягала 1,5 млн км². 



 За князювання Володимира значних змін зазнала також адміністративна 
система Русі. Реформа ліквідувала владу племінних князів, пов’язаних 
походженням з їхніми землями, і тому далеких від інтересів Києва й фактично 
покінчила з т.зв. «племінним автономізмом». У кожні підвладній землі 
засновувалися погости – опорні пункти зі своєю адміністрацією і військовою 
дружиною, де збиралася данина на користь центральної влади. Землі та 
племінні князівства, у яких раніше правили місцеві князі, передавалися синам 
Володимира. Таким чином, всі вищі щаблі державно-політичної ієрархії 
опинилися в руках одного князівського роду Рюриковичів.  

 Другою важливою реформою стала релігійна. Спершу у 980 Володимир 
спробував реформувати язичництво, створивши новий поганський пантеон з 
ідолами шести головних богів: Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симарагла і 
Мокоші. Проте поганство вже не відповідало вимогам часу й не могло служити 
об’єднавчій політиці князя, тому Володимир приймає хрещення сам, а у 988 
році запроваджує християнство як офіційну державну релігію. Головним 
християнським храмом часів Володимира на Русі стала Десятинна церква 
(спершу це була церква Богородиці), збудована наприкінці Х ст. Поширення 
християнства – подія великої історичної ваги, що справила вирішальний вплив 
на подальший розвиток Русі, котра інтегрувалася в європейський християнський 
простір. Із запровадженням християнства зміцнився міжнародний авторитет 
Київської Русі, розширилися економічні та культурні зв’язки, прискорився 
розвиток писемності, літератури, архітектури та мистецтва. Літописець так 
розповідає про хрещення Володимира та Русі: «Охрестився ж він у церкві святої 
Софії. І єсть церква та в городі Корсуні [Херсонесі] стоїть вона на [високому] 
місці посеред города…, палата Володимирова стоїть окрай церкви і до сьогодні. 
…Володимир, рад бувши, що пізнав він Бога сам і люди його … повелів … 
робити церкви і ставити [їх] на місцях, де стояли кумири». 

 У роки князювання Володимира Київська Русь мала активні міжнародні 
зв’язки з Візантією, Німеччиною, Польщею, Болгарією, Скандинавськими 
країнами, Ватиканом. 

 Справу Володимира успішно продовжив його син Ярослав 
Мудрий (1019–1054). Період князювання Ярослава – це час найвищого розквіту 
Київської держави, зеніт її могутності. Великий князь вжив рішучих заходів для 
захисту держави та укріплення кордонів, насамперед повернув захоплені 
Польщею Червенські міста в Забужжі, приєднав до Русі фінські племена чуді, 
багато зусиль доклав для захисту  південно руських земель від кочівників, 
будуючи укріплення по р. Рось. 1036 року Ярослав завдав нищівного удару 
печенігам й на честь цієї перемоги заклав знаменитий Софійський собор. 
Чимало було зроблено для внутрішньої організації держави, для її належного 
функціонування, було укладено кодекс законів під назвою «Руська Правда», 
який регулював тогочасні суспільні відносини. Велику увагу князь приділяв 
церкві, намагався забезпечити її незалежність від Константинопольського 



патріарха, для чого 1051 р. на чолі Київської митрополії було обрано місцевого 
митрополита Іларіона, що викликало незадоволення у Візантії.  

 У зовнішній політиці Ярослав Мудрий надавав перевагу дипломатичним 
методам налагодження зв’язків з різними країнами, а не військовим походам, в 
т. ч. укладаючи династичні шлюби. Сам він був одружений з дочкою 
шведського короля. Донька Анна була дружиною французького короля Генріха 
І, Єлизавета – норвезького короля Гарольда, Анастасія – угорського  короля 
Андрія. Три сини: Ізяслав, Святослав і Всеволод були одружені відповідно з 
сестрою польського князя Казимира, онукою німецького цісаря Генріха ІІ і 
донькою візантійського імператора Костянтина. Західноєвропейські джерела 
називали Київ суперником Константинополя, а вітчизняні давали надзвичайно 
високу оцінку князеві Ярославу Мудрому: «Сей же премудрий великий князь 
Ярослав … При нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися, і 
чорноризці стали множитися, і монастирі почали з’являтися. І любив Ярослав 
церковні устави …, до книг він мав нахил, читаючи [їх] часто вдень і вночі. І 
зібрав він писців многих, і перекладами вони з гречизни на слов’янську мову і 
письмо  [святоє], і списали багато книг. І придбав він [книги], що ними 
поучаються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова». В епоху 
Київської Русі сформувалася і утвердилася яскрава й самобутня культура, яка на 
основі духовних і матеріальних здобутків місцевого населення, творчого 
засвоєння досягнень країн Західної Європи, Візантії, Азії та інших регіонів 
досягла вражаючих результатів у різних жанрах. Насамперед треба наголосити, 
що культура Київської Русі якнайтісніше пов’язана з християнською церквою. Як 
офіційна ідеологія християнство впливало на культурні процеси, а церковна 
організація на політичне життя країни. Зрештою, уцілілі з доби Київської Русі 
пам’ятки архітектури – це відомі собори: Софіївський у Києві, Спаський у 
Чернігові, Успенський у Володимирі, Миколаївська церква у Львові та ряд 
інших, відновлені Михайлівський Золотоверхий монастир, Успенський собор 
Києво-Печерської лаври з Троїцькою надбрамною церквою, їхніми 
знаменитими мозаїками і фресками – всі вони власне шедеври церковного 
мистецтва. Церкви та монастирі були важливими осередками освіти, літератури 
і мистецтва. До духовенства належали такі видатні діячі культури, як літописець 
Нестор, іконописець Алімпій, лікар Агапіт та багато інших. 

 Писемність у Київській Русі була відома ще до запровадження 
християнства та розквіту і поширення набула саме з кінця Х століття. Рукописні 
книги що дійшли до нас засвідчують високий рівень книжкового мистецтва – 
«Остромирове євангеліє» (ХІ ст.), «Ізборник Святослава» (ХІ ст.), «Мстиславове 
Євангеліє» (ХІІ ст.) та інші. Школи при монастирях, бібліотеки – це звичне явище 
в історії культури Київської Русі. 

 До всесвітньовідомих пам’яток літератури належить «Руський літопис», 
що складається з трьох частин: «Повісті минулих літ», «Київського літопису» та 
«Галицько-Волинського літопису». Літературна спадщина Київської Русі була 



винятково багатою. За підрахунками окремих дослідників, у ХІ–ХІІІ ст. в обігу на 
всій території Русі перебувало близько 140 тисяч книг декількох сотень 
найменувань. Назвемо, хоча б, найвизначніші твори: «Слово про закон і 
благодать» митрополита Іларіона, «Повчання дітям» Володимира Мономаха, 
«Слово о полку Ігоревім», «Києво-Печерський патерик» та численна 
перекладна література. Високого рівня досягла книжкова мініатюра, мозаїки та 
фрески, іконопис, ювелірне мистецтво тощо. Будівельники створювали чудові 
споруди з дерева, каменю та цегли, причому не тільки церковну архітектуру, а й 
житлові, оборонні, інженерні споруди. В цьому контексті варто згадати 
головний в’їзд до Києва – Золоті Ворота з надбрамною церквою. Оскільки усна 
народна творчість стала важливим джерелом літературних творів та 
літописання Київської Русі, народні пісні, танці, ігри та забави живили розвиток 
музичного мистецтва. Загалом високий рівень культури Київської Русі став 
результатом тривалого процесу як внутрішнього розвитку давньоруського 
суспільства, так і зовнішнього впливу світової, насамперед європейської 
цивілізації. 

 Тож період піднесення найвищого розвитку Київської Русі 
характеризувався такими рисами: 

 відбулося завершення формування території та кордонів держави;  

 посилено центральну князівську владу; 

 продовжено політику християнізації; 

 укладено збірник кодифікованого права «Руська правда»; 

 остаточно родоплемінний устрій суспільства замінено на територіальний; 

 зміцніли міжнародні зв’язки Київської Русі; 

 відбулося піднесення і розвиток культури Київської Русі, зокрема освіти, 
науки, мистецтва.  

 Займаючи величезну територію – від Балтики і Північно Льодовитого 
океану до Чорного моря, від Волги до Карпат, Київська Русь являла собою 
історично важливу контактну зону між арабським Сходом і Західною Європою, 
Візантією і Скандинавією, що зумовило швидке входження її у 
загальноєвропейський історико-культурний ландшафт. Водночас з 
міжнародним визнанням на Русі росло і міцніло усвідомлення власної 
приналежності до світової історії. Київській Русі належало особливе місце в 
історії Східної Європи, аналогічне тому, яке посідала імперія Карла Великого в 
історії Західної Європи. 

3. Політична роздробленість та боротьба Русі з кочівниками. 
 Згідно із заповітом Ярослава Мудрого Русь була поділена між його 
синами, племінниками й онуками. Великим князем Русі мав бути його старший 
син Ізяслав, але три його сини, згаданий Ізяслав, а також Святослав та Всеволод, 
уклали між собою політичний союз – тріумвірат, який тривав 15 років. Протягом 
цього часу князі-брати спільно керували державою та після нищівної поразки 
від половців 1068 р. на річці Альті, проти Ізяслава та його адміністрації у Києві 



спалахнуло повстання і той змушений був залишити місто й повернувся до 
нього через рік. 1072 року брати уклали у Вишгороді новий юридичний кодекс, 
що одержав назву «Правда Ярославичів». Щоправда, перемир’я між 
Ярославичами тривало недовго. У 1073 р. Святослав захоплює Київ, а Ізяслав 
змушений був утікати до Польщі. З цього часу розпочався період тривалої 
боротьби за великокнязівську владу у Київській Русі. Протягом 1073–1093 рр. 
Ярославичі по черзі утверджувалися у Києві: 1073–1076 рр. – Святослав, 1077–
1078 – Ізяслав, 1078–1093 – Всеволод. Отже, наприкінці ХІ ст. було втрачено 
політичну єдність у країні, розпочались численні міжусобиці між князями, 
посилилася зовнішня загроза, зокрема з боку половців й відцентрові тенденції 
набули незворотного характеру. З гіркотою фіксує літописець: «Підняв диявол 
розбрат серед братів сих – Ярославичів…, настала звада межи ними… . У сей час 
пішли половці на Руську землю … розоряючи її … пустошили багато» (Див.: 
Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і 
матеріалів. – С. 84–85). 

 Усі спроби князів у 1097 р. на Любецькому з’їзді, відновити єдність і 
злагоду на Русі закінчилися невдачею. Востаннє Київська Русь як єдина держава 
відновлюється за часів правління Володимира Мономаха (1113–1125) та його 
сина Мстислава (1125–1132). Численні походи на половців, активна 
законодавча діяльність – розробка й впровадження відомого «Уставу 
Володимира Мономаха», що став істотним доповненням до «Руської Правди», 
сприяли стабілізації становища на Русі. У творі «Повчання дітям» В. Мономах 
писав: «Найперше задля Бога і душі своєї, страх майте Божий у серці своїм і 
милостиню чиніть щедру, бо се єсть початок всякому добру. …Усього ж паче – 
убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і 
за вдовицю вступітесь самі, а не давайте сильним погубити людину. …Річ 
мовлячи і лиху і добру, не клянітеся Богом, ні хрестітеся, бо немає ж [у сім] 
ніякої потреби. А якщо ви будете хреста цілувати братам чи [іншому] кому, то 
[робіть се], лише вивіривши серце своє. … Паче всього – гордості не майте в 
серці і в умі. … старих шануй, як отця, а молодих – як братів. У домі своїм не 
лінуйтеся, а за всім дивіться. … На війну вийшовши, не лінуйтеся, не 
покладайтеся на воєвод. Ні питтю, ні їді не потурайте, ні спанню. …Лжі 
бережися, і п’янства, і блуду, бо всьому душа погибає і тіло. …Недужого 
одвідайте, за мерцем ідіте, тому що всі ми смертні єсмо. І чоловіка не миніть, 
не привітавши, добре слово йому подайте. …хай не застане вас сонце на 
постелі…» (Див.: Історія України: Документи. Матеріали. – С. 48–50). 

 Князь Мстислав продовжив політику батька щодо зміцнення єдності Русі, 
тому його правління вважається заключним етапом існування єдиної держави. 
Наступний етап, до 1240 рр. кваліфікується як період удільної роздробленості, 
самостійного існування майже 15-ти давньоруських князівств. 

  



Розпад Київської Русі був викликаний дією цілого ряду як внутрішніх, так і 
зовнішніх чинників: 

 Великі простори держави та етнічна неоднорідність населення;  

 Відсутність чіткого механізму спадкоємності князівської влади; 

 Посилення боярства, яке ставило місцеві інтереси вище 
загальнодержавних; 

 Розвиток та піднесення удільних князівств і земель, що спричинило 
виникнення місцевого сепаратизму, загострення міжкнязівських взаємин; 

 Зміна торговельних шляхів, внаслідок чого Київ утратив роль центру 
торгівлі; 

 посилення експансії кочовиків на руські землі. 
 Необхідно звернути увагу, також, на деструктивну роль на Русі 
владимиро-суздальських князів, зокрема Юрія Долгорукого, Андрія 
Боголюбського, Всеволода «Велике гніздо», які не просто намагалися підірвати 
міцність і вплив Києва – «матері городів руських» й перенести центр Руської 
держави на північ, а й вдавалися, як от Андрій Боголюбський у 1169 р., до 
нападів й пограбувань столиці Русі. Окремі історики, наприклад Дмитро 
Дорошенко. Нарис історії України. – К.: Глобус, 1991. – Т. 1. – С. 58–59; Микола 
Фреїшин-Чировський. Нарис політичної історії України. – Львів, 1997. – С. 62–63; 
В.Ф. Остафійчук. Історія України: сучасне бачення. – К., 2006. – С. 61., вбачають у 
цьому вияв першого російсько-українського протистояння. 

 У круговерті цієї боротьби Київ переходив із рук в руки, але мало хто з 
князів міг затриматися в ньому надовго. Так поступово він втрачав свою роль 
столиці єдиної держави, а сама Київська Русь розпалася на ряд окремих 
князівств, серед яких на території України слід насамперед виокремити: 
Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке, Волинське та ряд дрібніших 
князівств. 

 Природний, хоч і суперечливий, хід історичного  розвитку Русі був 
порушений вторгненням монголо-татарських військ. Будучи економічно і 
культурно розвиненою країною, але ослабленою політичною роздробленістю 
та ворогуванням князів, Київська Русь не змогла зберегти себе як держава у 
двобої з монголами. Взагалі, упродовж всієї своєї історії Русі довелося вести 
боротьбу з різними кочівниками. Спочатку це були печеніги, яких остаточно 
розгромив у 1036 р. Ярослав Мудрий, згодом половці, які не раз доходили аж 
до Підкарпаття, а особливо часто вони спустошували південну Київщину, 
Переяславщину, Чернігівщину. У боротьбі з ними руські князі якось давали собі 
раду, а от поява монголо-татар становила собою особливу небезпеку. З одного 
боку нові завойовники були численнішими і сильнішими, а з другого Русь на час 
їх появи найбільш ослаблена внутрішніми суперечностями. 

 Вперше русичі зустрілися з монголо-татарами в битві на річці Калці 1223 
року. Як не дивно, але їх союзниками в цьому випадку були половці та діяли 



союзники настільки неузгоджено, що зазнали поразки. То було грізне 
попередження, але недалекоглядною була зовнішня оборонна політика 
тогочасних князів. Ні Київ, ні інші князівства не готувалися до оборони від 
монголо-татар, які тимчасово відступили, але як з’ясувалося ненадовго. Взимку 
1237–1238 р., захопивши перед тим половецькі степи, монголо-татари знову 
пішли на Русь. У березні 1239 р. ординці здобули і зруйнували Переяслав, а в 
жовтні – Чернігів. Восени 1240 р. величезне військо хана Бату (Батия) взяло в 
облогу Київ. «І обступила [Київ] сила татарська, – фіксує літописець, – і було 
місто в облозі великій. …Не було чути [нічого] від звуків скрипіння возів його, 
ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена 
була земля Руська ворогами. …І була битва межи ними велика». Київ монголо-
татари взяли штурмом та зруйнували його. Жахливо спустошеними були й інші 
міста, які лежали на шляху ординців. 

 Київ зазнав майже смертельного удару від нападу монголів і протягом 
багатьох століть не міг відновити своє колишнє значення та процвітання. Але 
населення Київської та Переяславської земель не залишило регіон і не 
переселялося масово до басейну Волги та Оки, як припускали деякі російські 
історики в XIX столітті. Навіть якщо мешканцям Київської землі й доводилося 
тікати зі степових окраїн, вони мали масу можливостей знайти безпечний 
притулок у лісах Північної України, уздовж річок Прип’ять та Десна. Не 
випадково найстаріші українські діалекти поширені в лісах Прип’яті та 
передгір’ях Карпат — територіях, захищених від нападу кочовиків лісами, 
болотами та гористим рельєфом. 

На той момент, коли Київ упав під натиском монголів, він уже не правив 
над усіма руськими землями, а сам був під владою «провінціалів». Обороною 
міста керував воєвода Дмитро, який служив князю Данилу, правителеві 
Галичини й Волині. Князь Данило взяв столицю Русі під свій захист у 
попередньому році за домовленістю з київським князем Михайлом, який утік з 
міста після того, як спочатку чинив опір монголам, але втратив свою головну 
цитадель — місто Чернігів — і зрештою волю до боротьби. 

 
4. Утворення й особливості розвитку Галицько-Волинської держави. 
Галичина та Волинь відокремилися від Києва наприкінці ХІ ст. і на цій території 
виникли удільні князівства: Галицьке, Звенигородське, Теребовлянське, 
Перемишльське, Волинське в яких князювали правнуки Ярослава Мудрого: 
Рюрик Ростиславич (Перемишль), Василько Ростиславич (Теребовля), Володар 
Ростиславич (Звенигород). Син Володаря – Володимир (1141–1153), якого 
літопис називає Володимирком, об’єднав Перемишльську, Теребовлянську та 
Звенигородську землі у складі одного князівства – Галицького із столицею у 
Галичі. Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за правління його 
сина – Ярослава Осмомисла (1153–1187), оспіваного у «Слові о полку Ігоревім»: 
«Галицький Осмомисле Ярославе! // Високо сидиш ти на своїм злотокованім 



столі, // підпер гори угорські своїми залізними полками, // заступивши королеві 
путь, // зачинивши Дунаю ворота, метаючи тягарі через хмари, // суди радячи 
до Дунаю. // Грози твої по землях течуть, // одчиняєш ти  Києву ворота, // 
стріляєш ти з отчого золотого стола // салтанів за землями». 

 Прагнучи зміцнення князівської влади Ярослав Осмомисл боровся проти 
боярської опозиції, яка намагалася втрутитися в управління державою і, навіть у 
родинні справи князя. За його правління Галицьке князівство значно розширило 
свою територію. У зовнішній політиці князь уклав союзницькі договори з 
Угорщиною, Польщею, вів боротьбу з половцям, брав участь у боротьбі за Київ, 
підтримував дружні відносини з імператором Священної Римської імперії 
Фрідріхом І Барбаросою, Візантією. Слід насамперед зазначити, що особливості 
політичного й соціально-економічного розвитку Галицької та Волинської землі в 
ХІ–ХІІ ст. полягали насамперед у віддаленості їх від Києва, що сприяло 
зменшенню можливостей впливу центральної влади, особливостях природних 
умов, які спричиняли важкодоступність земель обох князівств для кочовиків зі 
Степу, вдалому географічному розташуванні на перехресті основних 
торговельних шляхів, наявністю великих родовищ солі – єдиних на території 
Русі у той період, що сприяло економічному піднесенні, а також зміцнення 
позицій місцевих бояр і небачене в інших князівствах загострення їх боротьби з 
князівською владою під час якої бояри втягували у внутрішні конфлікти 
іноземних покровителів, спершу угорців, а пізніше поляків. 

 Після смерті Володимира Ярославовича (1187–1199) – останнього 
представника Ростиславичів, волинський князь Роман Мстиславович (1170–
1205) у 1199 р. об’єднав Галичину і Волинь в одне Галицько-Волинське 
князівство. Його створення стало важливим етапом в історії української 
державності, оскільки було не просто безпосереднім спадкоємцем Київської 
Русі, а фактично Другою Українською державою, територія якої – це суто етнічні 
українські землі. Приєднавши у 1203 р. до свого князівства Київські землі, 
Роман Мстиславович, якого літописець називає великим князем, «царем на 
Русі», «самодержцем всієї Русі», утворив могутню державу, що дозволило йому 
вести успішну боротьбу з половцями, експансією угорців, поляків з одного боку 
і непокірним галицьким боярством з другого. Це сприяло не тільки політичній 
стабільності, а й економічному та культурному піднесенні Галицько-Волинської 
держави, розвитку міст, ремесел, торгівлі. Висвітлюючи це питання слід 
використати історичні джерела, зокрема «Галицько-Волинський літопис»: «По 
смерті ж великого Князя Романа, вікопомного самодержця всієї Русі, який 
одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей божих. …Він 
бо кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був як та рись, і губив [їх], як 
той крокодил, і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо 
він ревно наслідував предка свого Мономаха. …Усе життя своє у війнах 
провадив, багато перемог здобув, а в одній був переможений…». 



 Окремої уваги заслуговує показ державницької діяльності Данила 
Галицького, якого українська історіографія вважає одним з найвидатніших 
руських князів, адже в надзвичайно складних умовах боярського свавілля, 
експансії угорських та польських королів, агресії монголо-татар він зумів 
перетворити Галицько-Волинське князівство у високорозвинену європейську 
державу. Але шлях до могутності Галицько-Волинської держави був 
надзвичайно важким і тривалим. Тільки 1219 р. він почав княжити у 
Володимирі і збирати батьківську спадщину. 1223 р. взяв участь у битві русичів 
та половців з монголо-татарами на р. Калці. У 1238 р. «вокняжився» у Галичі, 
наступного1239 р. – оволодів Києвом. 1245 р. під Ярославом Данило Галицький 
переміг об’єднані сили поляків, угорців і галицьких бояр, що прагнули захопити 
Галичину. У боротьбі з монголо-татарами уклав союз з угорським королем та 
папою римським Інокентієм ІV, який коронував його 1253 р. в Дорогочині. Тому 
в історіографії ще можна зустріти термін – король Данило Галицький та 
Галицько-Волинське королівство.  

Монгольська навала стала для Данила випробуванням його якостей 
полководця та правителя. Що ще більш важливо, він показав свій талант 
дипломата. Коли монгольський воєначальник зажадав, щоб Данило передав 
свою столицю Галич монголам, той поїхав до Батия, у його столицю Сарай на 
Волзі. Візити такого роду вже здійснювали інші руські князі, щоб присягнути на 
вірність монголам і отримати ханський ярлик — письмовий дозвіл на умовне 
право керувати своїми князівствами. «Чи п’єш ти чорне молоко, наше пиття, 
кобилячий кумис?» — спитав хан Данила, як стверджує літописець. «Досі я не 
пив. А нині ти велиш — я п’ю», — відповів Данило, демонструючи ханові повагу 
та покору. 

Данило отримав ярлик Батия на Галичину та Волинь в обмін на обіцянку 
платити данину та брати участь у монгольських воєнних кампаніях у регіоні. 
Монгольський сюзеренітет захищав його від претензій на його територію не 
лише з боку князів-суперників, а й агресивних західних та північних сусідів. 
Данило скористався новою атмосферою політичної стабільності, щоб почати 
економічне відродження своєї держави. Вона була менш спустошеною, ніж інші 
частини України, і служила притулком для втікачів із земель, що лежали ближче 
до степу, де монголи здійснювали безпосереднє управління. Якщо вірити 
руським літописцям, економічні можливості галицьких та волинських міст під 
протекцією Данила приваблювали багатьох біженців з решти України. 

Данило переніс свою столицю далі від степу до новоствореного міста 
Холм (нині Хелм у Польщі). Він прагнув перетворити його на великий 
економічний центр. «Коли ж побачив се князь Данило, що Бог сприяє місцю 
тому, став він прикликати приходнів — німців і русів, іноплемінників і ляхів, — 
повідомляє літописець. — Ішли вони день у день. І юнаки, і майстри всякі 
утікали [сюди] од татар — сідельники, і лучники, і сагайдачники, і ковалі заліза, і 
міді, і срібла. І настало пожвавлення, і наповнили вони дворами навколо 



города поле і села». Холм не був єдиним об’єктом Данилової уваги. Він також 
засновував нові міста — такі як Львів, майбутню столицю регіону, що вперше 
згадується 1256 року й названий на честь Данилового сина Лева, — і укріплював 
старі. 

 Отже, можна зробити таку періодизацію державного розвитку 
Галицько-Волинського князівства: 

I. етап (1199–1205) – утворення та становлення за князя Романа 
Мстиславовича. 

II. етап (1205–1238) – тимчасовий розпад єдиної держави в часи т. зв. 
«боярської смути». 

III. етап (1238–1264) – об’єднання та піднесення, активна боротьба із 
золотоординським ігом за князя Данила Галицького. 

IV. етап (1264–1323) – стабільність і піднесення за нащадків Данила 
Галицького: Лев Данилович (1264–1301), Юрій І Львович (1301–1315), 
Андрій і Лев (1315–1323). 

V. етап (1323–1340) – поступове ослаблення і занепад за Юрія ІІ (Болеслава 
Тройденовича). 
 

Розпад Галицько-Волинського князівства почався з події, що сьогодні 
видасться тривіальною, але для середньовічних та ранньомодерних держав 
мала надзвичайну важливість: вимирання правлячого дому, у цьому випадку 
династії галицько-волинських князів. 1323 року померли обидва правнуки 
князя Данила: деякі історики вважають, що вони знайшли свою смерть у битві з 
монголами. Оскільки у князів не було нащадків по чоловічій лінії, владу 
перебрав князь Мазовії Болеслав, племінник по матері покійних князів. Католик 
від народження, Болеслав прийняв православ’я і змінив ім’я на Юрій — для 
нього політичні амбіції були явно дорожчі від релігійних поглядів. Та цього було 
недостатньо для місцевої аристократії — бояр, які зневажали свого нового 
правителя за те, що той нехтував їхніми інтересами та слухав поради людей, 
яких привіз із собою з Польщі. 1340 року бояри отруїли Юрія-Болеслава — 
останнього правителя, який титулував себе dux Russiae Minoris («князем Малої 
Русі»), що призвело до тривалої міжнародної боротьби за Галичину та Волинь і 
в кінцевому підсумку до розпаду князівства. У другій половині XV століття 
колись могутнє князівство було поділене на дві частини: Галичина та Західне 
Поділля відійшли до Польщі, а Волинь — до Великого князівства Литовського. 

Визначаючи роль Галицько-Волинського князівства в історії української 
державності потрібно наголосити:  

 Це була друга після Київської Русі велика держава на українських землях, 
яка продовжила її традиції; 



 Вона захистила від завоювання і асиміляції південну і західну гілку східних 
слов’ян, сприяла їхній консолідації та усвідомленню власної самобутності; 

 Стала новим після занепаду Києва центром політичного та економічного 
життя; 

 Упродовж століття після монгольської навали забезпечувала тяглість 
розвитку самостійного державного життя на українських землях; 

 Своєю орієнтацією на Захід сприяла поступовому подоланню 
однобічності візантійських культурних впливів і збільшенню можливостей 
поширення західноєвропейських цивілізаційних впливів. 
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