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Група Б-1 

Історія України 

Урок №1 

Тема: Витоки Української державності (IX-ХIVст.) 

Мета уроку: ознайомитися із утворенням Київської Русі, охарактеризувати зміст норманської 

теорії та основні етапи розвитку Київської Русі та еволюцію політичного устрою Київської Русі та 

становлення державності (князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава) 

План уроку: 

1. Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської Русі.  

2. Еволюція політичного устрою Київської Русі. Становлення державності.(князювання Олега, 

Ігоря, Ольги, Святослава). 

Хід уроку: 

1. Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської Русі.  
Серед учених існує декілька теорій походження Давньоруської держави. Норманська теорія 

заснована на літописній легенді, згідно з якою варяги були запрошені на Русь. Окрім цього, як 

аргументи висувалося давньонорманське походження деяких руських назв, імен тощо. А сама назва 

„Русь” походить, на думку прихильників цієї теорії, від фінської назви шведів – „руотсі”.  

Антинорманська теорія наполягає на тому, що назва „Русь” походить від назви річок у 

Центральній Україні – Рось, Роставиця. А у Скандинавії жодне джерело не вказує на плем’я або 

народ русів. Окрім цього, декілька ісламських мандрівників і письменників називають русів 

слов’янськими племенами.  

Існує ще і хозарська гіпотеза О. Пріцака, згідно якої поляни є не слов’янами, а різновидом 

хозарів.  

Сьогодні не можна говорити про переконливу перемогу тієї чи іншої теорії. Найбільш 

прийнятною, на наш погляд, є теорія взаємовпливу багатьох факторів, включаючи варязький і 

хозарський, у процесі становлення ранньофеодальної держави – Київської Русі. Основними 

ознаками будь-якої середньовічної держави, в тому числі Київської Русі, були: розміщення 

населення не за національним (у той період за племінним) принципом, а за територіальним, поява 

влади, не пов’язаної з волевиявленням народу, збирання данини для утримання цієї влади, 

династичний (спадковий) характер влади вождя.  

Початок формування державності на території України тісно пов’язаний з перетворенням Києва 

на основний політичний і культурний центр руських племен. Саме навколо нього наприкінці VIIІ – 

на початку ІХ ст. відбувається об’єднання територій між Чорним і Балтійським морями. Правили 

тоді останні представники династії давньоруських князів Дір та Аскольд, спадкоємці першого 

господаря Києва – князя Кия. Князь Аскольд, проводячи виважену внутрішню та активну зовнішню 

політику, зміцнив Київську Русь. Закріпившись на узбережжі Чорного моря, Аскольд здійснив 

декілька вдалих походів на Візантію (860, 863, 865, 874 рр.), в результаті яких було підписано вигідні 

для русів угоди. До часів правління Аскольда вчені відносять і першу спробу введення християнства 

як офіційної релігії у Київській Русі. І саме це, згідно з однією з історичних версій, стало причиною 

заколоту, ініціаторами котрого виступили місцеві волхви та бояри. Для реалізації своїх планів вони 

звернулися до Новгорода, де з 870 р. утвердилося правління запрошеного варяга – Рюрика. В 879 

році Рюрик помер і залишив свого малолітнього сина Ігоря під контролем фактичного регента 

Олега, який у 882 році вбив Аскольда і захопив Київ, приєднавши до нього Новгород. Незважаючи 

на протидію новгородців, під владою київських князів об’єднались землі ільменських слов’ян, 

кривичів, полян, древлян, сіверян, радимичів. У Києві відновився язичницький культ. 

У 907 році Олег рушив походом на Візантію і змусив її підписати торговельну угоду, яка 

відкривала широкі можливості для руських купців. Нову, не менш вигідну угоду, було укладено в 

911 р.  

Після смерті Олега (912 р.) київським князем став Ігор Рюрикович. Посиливши централізовану 

владу у боротьбі з волелюбними древлянами, він виступив проти печенізьких орд, які нападали на 

Русь. А у 941 і 944 роках здійснив не дуже вдалі походи на Візантію, після чого Русь втратила 



контроль на Чорноморському узбережжі та в гирлі Дніпра і до того ж зобов’язувалася надавати 

військову допомогу Візантії. У 945 році, намагаючись двічі поспіль зібрати данину з древлян, князь 

Ігор був убитий.  

Синові Ігоря Святославові на той момент було три роки, тому влада перейшла до вдови Ігоря – 

княгині Ольги. Насамперед вона жорстко помстилася древлянам за смерть чоловіка, спаливши їхню 

столицю Іскоростень разом з частиною городян. Ольга намагалася обмежити прерогативи місцевої 

знаті, впорядкувала збір данини і встановила більш суворий порядок управління. За часів Ольги 

зміцнилась економічна могутність Київської держави, піднісся її міжнародний авторитет.  

У 957 р. відбулася дипломатична місія Ольги до Константинополя, де вона охрестилася. У 959 р. 

руське посольство було виряджене до імператора Священної Римської імперії. У 957 р. син Ігоря та 

Ольги Святослав досяг повноліття і став фактично великим київським князем. Проте Ольга до самої 

смерті (964 р.) залишалася радницею свого сина. Святослав ще більше зміцнив позиції Київської 

держави, розгромивши Хозарський каганат, Волзьку Булгарію, приєднавши в’ятичів, придунайські 

міста, Тмутаракань, Прикубання, здійснивши вдалий похід на Болгарію.  

Задля зміцнення влади київських князів на землях племінних князівств Святослав започаткував 

адміністративну реформу, посадивши старшого сина Ярополка намісником у Києві, молодшого, 

Олега, – в Овручі, де були сильні сепаратистські настрої, а позашлюбного сина Володимира послав 

правити від свого імені в Новгород Великий, який постійно прагнув відділитися від Києва. У 968 р. 

Святослав знову спробував посилити свій вплив на Балканах, організувавши другий болгарський 

похід. Але на цей раз йому не поталанило. Після тримісячної оборони у м. Доростолі Святослав був 

змушений підписати мир з Візантією, зрікшись своїх володінь на Балканах. Повертаючись на 

батьківщину (972 р.), на острові Хортиця князівське військо натрапило на печенізьку засідку і 

цілком загинуло. Поліг і сам Святослав. 

2. Еволюція політичного устрою Київської Русі. Становлення державності.(князювання 

Олега, Ігоря, Ольги, Святослава).  

У IX ст. з військово-племінних союзів східних слов'ян (поляни, древляни, сіверяни, кривичі і т.д.) 

утворюються два значні державні об'єднання. Перше виникло на півночі Східної Європи в районі 

оз. Ільмень із центром у м. Новгород. Воно включало в себе військово-племінні союзи ільменських 

словен і кривичів. Саме вони в середині IX ст. запросили до себе княжити Рюрика та його братів. 

Друге об'єднання утворилося на півдні Східної Європи у Середньому Подніпров'ї із центром у м. 

Києві. До нього увійшли племена полян, сіверян, древлян. Керування цим об'єднанням здійснювали 

Аскольд і Дір, етнічна належність яких точно не встановлена.  

Першим князем , який об'єднав під своєю владою усі східнослов'янські землі, був сподвижник 

Рюрика - князь Олег (882 -912 рр.). У 882 р. він захопив Київ і фізично знищив місцевих князів 

Аскольда і Дира. Після цього Київ було проголошено «матір'ю міст руських», тобто стольним 

градом усієї Давньоруської держави. Отже, 882 р. для Київської держави не є датою норманського 

завоювання, а лише роком державного перевороту, який здійснив Олег за допомогою людей з 

оточення київських князів. Тому княжіння нової династії слід вважати продовженням розвитку 

Давньоруської феодальної держави, яка на той час пройшла тривалий час свого розвитку. 

Наполеглива діяльність Олега щодо створення держави дала позитивні наслідки. В останні роки 

його правління у Києві владі князя підкорилися поляни, ільменські словени, сіверяни, кривичі, 

радимичі, древляни, уличі, можливо, дуліби й хорвати, а також неслов'янські племінні об'єднання - 

чудь і меря. Під керуванням Олега давньоруське військо у 911 р. здійснило переможний похід на 

Візантію, внаслідок чого були завойовані коштовні трофеї, а також була підписана вигідна для 

Київської Русі торговельна угода з греками. 

Після Олега правити державою почав син Рюрика Ігор (912 -945 рр.). Йому вдалося приєднати 

до Давньоруської держави території між Дністром і Дунаєм. Багато часу проводив у військових 

походах, що були націлені проти печенігів (уклав мир у 915 р.), Дербентського князівства (захопив 

у 943 - 944 рр.), Візантії (невдала кампанія 944 р.). Через величезні витрати на військові заходи Ігор 

вдався до непопулярних дій (підвищив розмір данини, періодичність її збирання). У результаті 

цього був убитий древлянами у 945 р. Загибель Ігоря привела до того, що главою Київської держави 

стала княгиня Ольга (945 - 964 рр.), яка була регентом при малому синові - Святославові. Ольга 



жорстоко помстилася древлянам за вбивство чоловіка (стратила їх послів, спалила столицю 

князівства -м. Іскоростень). Будучи далекоглядним політиком, Ольга провела податкову реформу, 

чітко визначивши кількість, строки та місця збору данини. Ольга особисто прийняла християнство 

під час візиту у Візантію у 957 р., встановила дипломатичні відносини з Німеччиною.  

Досягнувши повноліття, правителем Київської Русі став Святослав (964 - 973 рр.). Він увійшов в 

історію як князь-воїн, який усі ресурси держави спрямував на завойовницькі походи. Святослав, 

використовуючи наступальну тактику, швидкість і раптовість, розгромив Хазарський каганат, 

Волзьку Болгарію, Дунайські князівства. Вперше на Русі ввів традицію призначати князями в містах 

держави своїх синів (закріплював єдність країни). Хотів перенести столицю з Києва в Переяслав на 

Дунаї, що був перехрестям торгових шляхів. Однак у 971 р. після поразки від Візантії Святослав був 

вимушений відмовитися від цього задуму та від захоплених дунайських земель. Повернувшись 

звідти у Київ із залишками війська, у 972 р. загинув у бою з печенігами поблизу одного з 

дніпровських порогів.  

Як і його попередники, Святослав посилив позиції Русі на важливих торговельних шляхах, 

зміцнив кордони і підніс міжнародний авторитет своєї держави.  

Отже, Важливим етапом у соціально економічному і політичному розвитку давньої Русі – 

України був період VIII – IX ст. який характеризувався активним процесом феодалізації суспільства, 

формуванням відповідної соціальної структури, зміцненням державності. Київська Русь досягла 

значної могутності на середину IX ст. – часи князювання Аскольда, якого чимало дослідників 

уважають останнім представником династії Кия на київському престолі. Саме в цей час Русь 

здійснює ряд успішних походів на Візантію. Чорне море дістає назву “Руського”. 

Узагальнення.  

Надзвичайно важливе суспільно-політичне і культурне значення мала перша спроба хрещення 

Русі і утворення метрополії в Києві. Однак ці поступальні кроки були перервані проязичницькими 

елементами, спираючись на які у Києві утверджується нова династія Рюриковичів. Візантія 

розриває укладені з Руссю попередні торгівельні угоди і на якийсь час зупиняє її 

зовнішньополітичну експансію.  

Внутрішня політика нових володарів Київської держави (Олега, Ігоря, Ольги, Святослава) 

спрямовувалась на поширення влади Київського князя на більшість східнослов’янських племен. 15 

Не припинялась при цьому зовнішньополітична діяльність Русі (походи Олега, Ігоря на Візантію, 

дипломатичні кроки Ольги та ін.).  

Найвищої воєнної могутності Русь досягає за часів Святослава, який одержав блискучі воєнні 

перемоги у Волзькій Болгарії, Хазарії, Болгарії (на Балканах), Візантії, печенізьких степах. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які теорії походження Київської Русі ви знаєте? 

2. Що ви знаєте про «норманську теорію» виникнення Давньоруської держави? 

3. Дайте характеристику взаємовідносин руських племен та хазарів? 

4. Охарактеризуйте основні ознаки першого періоду історії Русі? 

 

Домашнє завдання:  

1. Законспектувати матеріал з теми  

2. Дати письмово відповіді на питання для самоперевірки. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Історія України/ Під ред. В.А. Смолія. – К., 1997.–с 22-49. 

2. Бойко О. Історія України.-К., 1999.- с.31-74 

 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net або 

у Viber 0961914540, якщо виникають запитання – пишіть! 

mailto:anastasiamegei@ukr.net

