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Володимира Великого та Ярослава Мудрого та причини прийняття християнства на Русі 

План уроку: 

1. Київська Русь в період найбільшого піднесення та могутності: правління Володимира 

Великого та Ярослава Мудрого.  

2. Історичне значення християнізації Русі. 

Хід уроку: 

1. Київська Русь в період найбільшого піднесення та могутності: правління 

Володимира Великого та Ярослава Мудрого.  

Але найбільшої могутності досягла Київська Русь за Володимира Великого (978–1015) і 

Ярослава Мудрого (1019–1054).  

Володимир повернув Русі землі хорватів і дулібів, радимичів і в’ятичів, фактично завершивши 

формування державної території. На сході Київська Русь сягала межиріччя Оки й Волги, західний 

кордон проходив Дністром, Карпатами, Західним Бугом, Німаном і Західною Двиною, на півночі 

— Чудським, Ладозьким та Онезьким озерами, на півдні – річками Південним Бугом, Доном, 

Россю, Сулою. Враховуючи, що влада в удільних князівствах, з яких складалася Древньоруська 

держава, фактично належала місцевим племінним династіям, які протистояли великому 

київському князю в його прагненні об’єднати під своєю владою племінні князівства, Володимир 

продовжує розпочату батьком адміністративну реформу. Він замінив племінних вождів своїми 

синами, яких у нього було 1, та вірними боярами. Ті в свою чергу створили апарат управління 

нижчого рангу. Це зумовило консолідацію держави, підірвало сепаратизм місцевої племінної 

знаті. Для зміцнення оборонної могутності держави Володимир провів військову реформу, 

встановивши феодальну організацію війська – службу за право володіти землею. Це зміцнило і 

власну владу князя. Окрім цього, створив досить розгалужену систему фортець, валів, опорних 

пунктів у прикордонних землях.  

Важливим напрямом діяльності Володимира було вдосконалення системи права, 

пристосування його до умов свого часу. 

Цілком очевидно, що для зміцнення централізованої князівської влади потрібен був єдиний 

бог. Стара язичницька релігія з її розлогим пантеоном вже не відповідала вимогам суспільства. 

Вибір Володимира зупинився на християнстві православного (візантійського) обряду. Це мало 

кілька підстав: по-перше, історичні підвалини такого вибору вже були закладені Аскольдом і 

княгинею Ольгою; по-друге, у візантійському варіанті світська влада домінувала над релігійною; 

по-третє, мова богослужіння фактично була єдиною (старослов’янською).  

Введення християнства на Русі відбувалося таким чином. Василій II, візантійський імператор, 

після поразки від Болгарії вирядив до Києва послів з проханням про військову допомогу. 

Володимир Святославич погодився в обмін на одруження з сестрою імператора Анною. Але 

Василій II не виконав обіцянки. Тоді Володимир узяв в облогу місто Херсонес (Корсунь) – опору 

візантійського панування в Криму – і захопив його. Імператор змушений був погодитися на той 

шлюб.  

Охрестившись сам, Володимир зробив християнство державною релігією, що мало велике 

позитивне значення. У суспільстві з’явилася сила, яка не лише надавала йому духовної та 

культурної єдності, а й впливала на все соціально-економічне життя. Піднісся авторитет самого 

князя. Потужний поштовх до розвитку отримала давньоруська культура. Київська Русь стала в 

ряд провідних християнських держав Європи, забезпечивши собі рівноправні та взаємовигідні 

стосунки з ними. 

На чолі церкви стояв київський митрополит. У великих містах перебували єпископи, які 

вирішували всі церковні справи своїх єпархій. Митрополити та єпископи володіли землями, 

селами й містами. Церква мала власні військо, суд і законодавство.  

Отже, православ’я стало фундаментом для створення централізованої держави, а 

християнізація Русі є однією з найбільш значних подій в історії нашої землі.  



Боротьба з печенігами стала в X ст. основною задачею зовнішньополітичної діяльності 

Київської держави. Князем, який очолив цю боротьбу, став наймолодший серед синів Святослава 

Володимир, що у 980 р. після декількох років міжусобиць з братами сів на великокнязівський 

престол у Києві.  

Затвердившись у Києві, Володимир енергійно заходився зміцнювати і розбудовувати державу. 

На північному сході до Русі були приєднані вятичі та радимичі. Згодом Володимир вирушає в 

похід проти Польщі та Угорщини й повертає західні руські землі, що раніше потрапили під їхню 

владу. За Володимира завершилося об'єднання східнослов'янських земель у складі Київської 

держави. Значного піднесення набуло землеробство, відбулися якісні зрушення у розвитку 

ремесла, пожвавилася торгівля. Місцеве управління відтепер було зосереджено в руках 

великокнязівських намісників і посадників. У важливих політичних центрах Русі - Новгороді, 

Полоцьку, Турові, Ростові, Муромі, Іскоростені - Володимир посадив своїх синів, чим впровадив 

династичне правління в державі.  

Спадкоємцем Володимира на Київському престолі став його син Ярослав, який у 1019 р. 

вийшов переможцем із міжусобної боротьби з братами за владу. Велику увагу Ярослав приділяв 

організації внутрішньополітичного життя. Управління країною він здійснював через своїх синів-

намісників. Красномовним доказом його прагнень до державного благоустрою є збірник законів 

«Руська правда». Давньоруське право стояло на сторожі інтересів феодалів, а також обмеження 

майнових та особистих прав різних категорій феодально залежного населення (закупів, 

рядовичів, холопів та ін.). Разом із тим «Руська правда» утверджувала в судовій системі більш 

цивілізовані відносини, обмежуючи кровну помсту, а в більш пізніх редакціях взагалі її 

забороняла. Цей законодавчий документ вважається одним із найцінніших джерел вивчення 

феодальних відносин у Київській Русі. За часів Ярослава зріс рівень культури й освіти в Київській 

державі. Київ перетворився на одну з впливових столиць Європи, суперничав з 

Константинополем. За Ярослава у Києві розгорнулося широке будівництво, проводилася 

інтенсивна робота з перекладання візантійських книг на давньоруську мову. Була заснована 

Києво-Печерська лавра, розвинулося літописання, з'явилася перша бібліотека при Софійському 

соборі. Оборонні споруди «міста Ярослава» - грандіозні земляні вали - були вершиною 

тогочасного фортифікаційного мистецтва. Визначною пам'яткою архітектури були Золоті ворота 

з невеликою церквою Благовіщення. 

У період правління Ярослава Мудрого розширилися кордони Київської Русі: від Чорного моря 

і пониззя Дунаю на півдні аж до Фінської затоки на півночі, від Закарпаття на заході до верхів’їв 

Волги та Дону на сході.  

Завершилось будівництво Давньоруської держави. було остаточно зламано місцевий 

сепаратизм, вдосконалювався державний апарат. Князь доклав багато зусиль для створення 

нових і розбудови існуючих міст (площа Києва за його правління зросла у 7 разів). Інтенсивно 

розвивалося землеробство і скотарство, ремесла і промисли, значно пожвавилась внутрішня і 

зовнішня торгівля. З ім’ям Ярослава Мудрого пов’язаний і розквіт давньоруської культури, 

насамперед книжності.  

Активізувалася й дипломатична діяльність. За допомогою династичних шлюбів Ярослав 

зміцнив стосунки з кількома провідними європейськими державами. Сам він був одружений зі 

шведською принцесою Інгігердою, його сестра Марія була дружиною польського короля 

Казимира І, син Ярослава був одружений з дочкою Казимира, інший – з візантійською 

принцесою, ще двоє – з німецькими княжнами. Одна дочка вийшла заміж за угорського короля 

Андраша, інша – за норвезького короля Гаральда, а наймолодша Анна – за французького короля 

Генріха І.  

Ярослав призначив на вищу церковну посаду – митрополита – не грека, як то було раніше, а 

слов’янина – Іларіона.  

За Ярослава Мудрого Київська Русь досягла зеніту свого розквіту, встала нарівні з 

найвпливовішими країнами середньовічної Європи.  

Проте після смерті Ярослава Мудрого розпочався період міжфеодальних усобиць, період 

поступового політичного ослаблення Київської Русі.  

За своїм політичним устроєм Київська Русь була ранньофеодальною державою з монархічною 

формою правління. Протягом IX–XIII ст. влада пережила складну трансформацію. На етапі 

становлення Давньоруської держави утворилася дружинна форма державності: на ґрунті княжої 



дружини утворився примітивний апарат управління, судочинства та збирання данини. У цей час 

дружина виконує не тільки роль війська, а й радників. Центральною фігурою цієї форми 

державності є князь, який більше виявляв себе як воєначальник, а не як державний діяч. У добу 

піднесення Київської Русі формується централізована монархія: вся повнота влади дедалі більше 

зосереджується в руках князя, дружина відходить від державних справ, а на рішення князя 

впливає лише частина старших дружинників та вихідців зі старої племінної аристократії – бояри.  

У період феодальної роздрібненості відбулася ще одна зміна форми державного устрою: 

одноосібна монархія поступилася місцем федеративній монархії. Тепер долю Русі вершив не 

великий князь, а група найвпливовіших князів. Основними елементами механізму політичної 

влади в Давньоруській державі були князь, боярська рада та віче (збори міського населення). В 

руках Великого київського князя було зосереджено всю повноту законодавчої, виконавчої, 

судової та військової влади. У своїй діяльності він спирався на військову підтримку дружини та 

ідеологічну – церкви. Дружина являла собою постійне військо, що виконувало роль апарату 

примусу.  

Віче – це народні збори дорослого чоловічого населення, що вирішували важливі громадські 

та державні справи. Цей орган влади логічно продовжив слов’янську традицію племінних зборів. 

У добу посилення монархії та централізму віча занепали, а в період ослаблення князівської влади 

знову відродилися.  

Князь, боярська рада, віче – це носії різних форм державності, основні елементи трьох моделей 

управління – монархічної, аристократичної та демократичної, які діяли на Русі. 

2. Історичне значення християнізації Русі.  

Велике значення для утвердження феодальної держави мало запровадження Володимиром 

християнства на Русі як державної релігії (988 -989 рр.), яке змінило язичницьку (поганську) 

релігію слов'ян, що виникла в період первісного суспільства. На початку свого правління 

Володимир виступав як лідер антихристиянської течії. У межах створення загальнодержавної 

релігії він побудував пантеон язичницьких богів із шести ідолів. Однак язичництво вже не 

відповідало соціальним і політичним вимогам класу феодалів, що невпинно зростав. Потрібні 

були інші, дієвіші форми ідеологічного забезпечення його панування. Найбільш знайомою, 

близькою та привабливою для верхівки Київської Русі релігією стало східне (візантійське) 

християнство.  

Причини прийняття християнства: 

1. Необхідність централізації держави (язичницьке багатобожжя не дозволяло її здійснити).  

2. Закріплення феодальних відносин (потрібна віра, яка виправдовує класову нерівність).  

3. Прагнення союзу з Візантією (для захисту від печенігів).  

4. Підвищення міжнародного авторитету Київської Русі (язичники вважалися варварами та не 

були рівноправними партнерами на дипломатичних переговорах).  

5. Бажання прилучитися до культурної спадщини античності (наука, література, мистецтво, 

архітектура і т.д.).  

 

У результаті введення у 988 р. на Русі християнства церкву очолив київський митрополит. У 

великих містах знаходились єпископи, що відали всіма церковними справами єпархій. 

Митрополит і єпископи володіли землями, селами та містами. Церква мала своє військо, власний 

суд і законодавство. Християнська релігія сприяла поширенню писемності, розвитку культури й 

докорінно змінила світосприйняття населення Київської Русі, зблизила давньоруську державу з 

країнами Європи. Взявши під свій контроль родинне право, церква зміцнювала сім'ю і шлюб. 

Моральні норми поведінки людей, декларовані церквою, засуджували «сріблолюбство, пияцтво, 

ненажерливість, скупість, лихослів'я» тощо. Як наслідок за період правління Володимира 

Київська Русь стала найпотужнішою європейською державою, яка значно впливала на 

міжнародні відносини. Релігійні реформи 988 р. остаточно утвердили християнство як державну 

релігію у Київській Русі.  

Християнство краще відповідало феодалізованому суспільству, воно сприяло посиленню 

авторитету великокняжої влади, тісному об’єднанню руських земель навколо Києва, зміцненню 

його зв’язків з європейським світом, загальнокультурному піднесенню.  

Отже, визначальними рисами періоду кінця X-середини XI ст. були: завершення формування, 

території держави, перенесення уваги князівської влади з проблем завоювання земель на 



проблему їх освоєння на втримання під контролем, злам сепаратизму місцевої племінної верхівки 

та посилення централізованої влади, заміна родоплемінного поділу давньоруського суспільства 

територіальним, активна реформаторська діяльність великих князів, запровадження та 

поширення державної консолідуючої ідеології – християнства, поява кодифікованого права, 

ширше використання дипломатичних методів вирішення міжнародних проблем; зростання 

цивілізованості держави, розквіт давньоруської культури.  

Узагальнення.  

Таким чином, князювання Володимира і Ярослава завершують цілу епоху історії Київської 

Русі Х - Х І ст. Оцінюючи її, слід наголосити , що в цей період утворилась одна з наймогутніших 

держав тодішньої Європи, держава, яка відповідала найвищим зразкам тогочасної цивілізації. 

Славу Володимиру і Ярославу принесла не експансія на чужі землі, а оборона своїх, турбота про 

свій народ, встановлення державного порядку в своїй країні. Вони запровадили нову 

адміністративну організацію, нове державне право, сприяли розвитку культури й писемності 

серед населення. Пильна увага Ярослава до першочергових потреб країни, науки та культури 

було причиною того, що він увійшов в історію під іменем Ярослав Мудрий. Об'єднавши всю 

Русь, він уникав загарбницьких війн, а основну увагу зосередив на внутрішньому розвитку 

країни. Метою його воєнних походів було забезпечення цілісності державних кордонів Русі. У 

1030 - 1031 рр. він відвоював у Польщі червенські міста. У 1036 р. Ярослав вщент розгромив 

печенегів, а на місці того бойовища, як сповіщають стародавні перекази, незабаром засяяли 

золоті куполи Софійського собору. За часів Ярослава Мудрого закінчилося будівництво 

південної оборонної лінії вздовж р. Рось для захисту від набігів кочевників. У 1038 - 1040 рр. 

Ярослав здійснив походи на ятвягів та Литву, примусив ці народи платити данину. На знак 

перемоги було засновано місто Юр'єв над Чудським озером (ім'я при хрещенні Ярослава - Юрій). 

У зовнішній політиці Ярослав Мудрий більше покладався на дипломатію, в результаті чого уклав 

династичні союзи з королівськими дворами Франції, Німеччини, Візантії, Норвегії і т.д. Ярослав 

Мудрий вів незалежну церковну політику, свідченням якої було те, що за його ініціативою 

Київським митрополитом було призначено російського священика Іларіона. Підбиваючи 

підсумки, можна зазначити, що політичний устрій давньоруської держави в середині X ст. мав 

характерні риси ранньофеодальної монархії. Очолював державу великий князь Київський. Він 

керував спільно з радою інших князів, які складали боярську думу. Київська Русь була передусім 

об'єднуючою силою, яка забезпечувала, хоча й відносну, єдність східнослов'янських земель, 

порядок і спокій для спільноти, а також захист країни від посягань зовнішніх ворогів. Разом із 

тим держава в руках феодалів була знаряддям їх панування над залежним від них населенням. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. У чому полягає історичне значення діяльності князя Ярослава Мудрого?  

2. Розкрийте історичне значення хрещення 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. 

 

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

0961914540, якщо виникають запитання – пишіть! 
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