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ХІД УРОКУ 

1.Політичний, соціальний та економічний розвиток в ХІІ – першій половині ХIV ст.  
Історія Галицько-Волинського князівства – складова частина історії Русі періоду феодальної 

роздробленості, що була закономірним етапом розвитку країни. Територія як Волині, так і Галичини 

розподілялася на окремі землі, або князівства. Волинь до середини ХІІ ст. утворювала одне 

Володимирське князівство. Пізніше, внаслідок князівських міжусобиць і спадкових поділів володінь 

почали виникати менші волості, які з часом перетворилися у князівства.  

Галицько-Волинське князівство виникло в результаті об’єднання Галицького князівства з 

Волинським, яке здійснив Роман Мстиславич у 1199 р.  

Однією з причин відокремлення від Києва різних князівств стала перемога принципу вотчини, 

формально визнаного у 1097 р. на з’їзді князів у Любечі. Щоб покласти край спустошуючій ворожнечі, 

на цьому з’їзді князі один за одним визнавали право успадковувати землі, які вони займали у той 

момент. Київ вважався занадто великою винагородою для будь-якого княжого роду.  

Після смерті Ярослава Мудрого на Русі були помітні перші ознаки феодальної роздробленості. 

Зростання землеробства, відокремлення ремесла, поширення торгівлі, виникнення міст зміцнювало 

економіку окремих земель, і місцева феодальна знать почала захоплювати управління, намагаючись 

звільнитися з-під влади Києва. Так поступово з складу Київської Русі і вийшли землі Новгородська, 

Полоцька, Ростово-Суздальська, Смоленська, Турівська – а далі цей процес охопив також західні землі. 

Київські князі намагалися протидіяти цим тенденціям, так виник довгий ряд феодальних воєн. 

Початковий етап створення відокремлених князівств відомий тільки в загальних рисах. В 1084 році 

з’явилися тут три князі Рюрик, Володар і Василько Ростовичі – і в їх руках опинилися головні міста 

краю – Перемишль, Звенигород і Теребовль.  

Рюрик і Василько перебували у Володимирі при дворі князя Ярополка Ізясловича, під його 

доглядом, як небезпечні претенденти на княжі землі. Використавши відсутність Ярополка 

Ростиславичі зайняли Володимир, а далі оволоділи землями над Дністром і Сяном, які входили раніше 

до Київського князівства. 

Після смерті Рюрика (1094 р.) Володар і Василько спільно оволоділи своєю землею і солідарно 

захищали свої права. Вони розподілили територію так, щоб Перемишль і Звенигород належали 

Володареві, Теребовль і Галич – Василькові. З діяльності Володаря у Перемишлі знаємо лише те, що 

він побудував церкву св. Івана, в якій пізніше був похований.  

Теребовельська і Галицька волості лежали на краю степів. Василько вживав заходи, щоб заселити 

пограничні землі кочовиками. Мабуть, в той час з’явилися поселення з назвами Половці, Торки, 

Торське, Печеніжин та ін. Василько ставив у пограничній смузі також укріплені міста. З його іменем 

можна зв’язати «град» Василів у Чернівецькій області. Після смерті Василька і Володаря (1124 р.) 

землі над Дністром і Сяном були поділені на чотири князівства. Володар залишив 2-х синів: 

Володимирка та Ростиславича. Перший одержав Звенигород, другий – Перемишль. Васильковими 

синами були Григорій та Іван, перший князював, мабуть, в Теребовлі, другий – в Галичі. Адже завдяки 

заходам Володимира Володаровича процес роздроблення затримано і всі волості з’єдналися в одне 

Галицьке князівство.  

Важливим рішенням Володимирка було встановлення нової столиці князівства в Галичі. Всі інші 

«стольні» міста знаходилися на окраїнах: Перемишль близько польського кордону, Звенигород 

недалеко від волинського кордону, Теребовль поблизу степів. 



Галич був важливим економічним центром, а саме осередком солеварного району. Вже в ХІ ст. 

згадується «галицька сіль», через Галич проходив чумацький шлях, і місто було, правдоподібно, 

головним центром експорту солі. Дністер над яким лежав Галич, був судноплавною рікою і служив 

для торгових зв’язків з Чорним морем. Всі ці обставини піднесли Галич до становища столиці. 

Володимирко осів у Галичі 1141 р., і цей час слід вважати початком існування об’єднаного Галицького 

князівства.  

Найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часу правління Володимиркового сина 

Ярослава Осмомисла. Його володіння проходили вздовж Дністра досить далеко на південь; навіть 

землі в нижній течії Пруту і Дунаю опинилися у певній залежності від Галича. Зростало значення 

Дністра у міжнародній торгівлі, що в свою чергу, сприяло розвиткові міст князівства.  

Волинське князівство Волинь до 1170-х рр. залишалась в залежності від Києва. Виділення Волині в 

окреме князівство довершив Ізяслав Мстиславич, внук Володимира Мономаха. Він добився влади в 

Києві і тричі на короткий час був київським князем (1146-1154). Після смерті Ізяслава (1154) Юрій 

Мономахович, який в той час остаточно став Київським князем, це раз намагався захопити Волинь для 

своєї сім’ї, але не мав успіху.  

Син Ізяслава, Мстислав, який на короткий час став Київським князем (1167-1170) не зумів 

забезпечити Волинь своїй родині, і з того часу Волинська земля розвивається як незалежне князівство. 

Волинь не уникла процесу роздроблення, який в цей період відбувався на Русі. Після смерті Мстислава 

Ізясловича (1170) його сини поділили Волинську землю: Роман одержав Володимир, Всеволод – Белз, 

Святослав – Червен, Володимир – Берестя. 

2.Правління династії галицько – волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило 

Галицький.  

Незважаючи на міжусобні війни між окремими князями, Волинська і Галицька земля здавна 

підтримували якнайтісніші економічні та культурні взаємини. Ці взаємини стали передумовою 

об’єднання Волині й Галичини в одному князівстві, яке надалі майже впродовж 150 років відігравало 

надзвичайно важливу роль у житті східних слов’ян. Виникненню і піднесенню Галицько-Волинської 

держави сприяло:  

1. Вдале географічне положення.  

2. Необхідність боротьби (спільної) двох князівств проти агресії з боку Польщі, Угорщини, а згодом 

і монголо-татарського іга.  

3. Енергійно об’єдналась політика князів Романа (1199-1205) та Данила (1238-1264).  

4. Існування на території князівства багатих родовищ солі, а це сприяло економічному зростанню 

та інтенсифікації торгівлі.  

Державний розвиток Галицько-Волинського князівства відбувався у кілька етапів.  

Незабаром після смерті Ярослава Осмомисла волинський князь Роман Мстиславич на запрошення 

галицьких бояр зайняв Галич, але не зміг там утвердитися. Лише в 1199 році після смерті Володимира 

Ярославича, останнього представника династії Ростиславичів, Романові Мстиславичу вдалось 

домогтися сполучення під своєю владою Волині й Галичини в одне князівство.  

Утворення об’єднаної Галицько-Волинської держави було подією великої історичної ваги. 

Недаремно літописець назвав Романа великим князем, «царем на Русі», «самодержцем всея Русі». 

Центром своєї держави Роман обрав не орієнтований на Візантію Київ, а близький до кордонів 

західних держав Галич.  

З часом Роман стає політичною фігурою на Європейській історичній сцені, про що свідчить 

пропозиція Папи Римського 1204 р. в обмін та прийняття князем католицизму коронувати його. 

Галицько-Волинське князівство втягується у жорстоку боротьбу між Гогенштауфенами і Вельфами, 

яка загострилася у тодішній Католицькій Європі. Проте не тільки мечем здобув собі славу Роман. В 

останні роки життя він запропонував модель підтримки «доброго порядку» на Русі. Відповідно до 

цього проекту планувалося припинення князівських міжусобиць, консолідація сил для відпору 

зовнішнім ворогом. Проте галицько-волинському князю не вдалося об’єднати Русь. У 1205 р. він 

трагічно загинув поблизу містечка Завихоста під час сутички з вояками краківського князя Лешка 

Білого.  

Зі смертю Романа розпочинається майже 30-ти річний період боротьби за галицький стіл.  

Характерними рисами державного життя у цей час були:  

– прогресуюче свавілля бояр, які дійшли до безпрецедентного порушення норм феодального права 

– оголошення князем боярина Володислава Кормильчича (1213-1214 рр.);  



– безперервні втручання у внутрішні справи західноєвропейських земель сусідніх держав – 

Угорщини та Польщі, наслідком і проявом якого було проголошення «королем Галичини» та 

Володимирії Колмана (Коломана), одруженого з дворічною польською княжною Соломеєю (розпочата 

після цього воєнна окупація тривала від 1214 р. до 1219 р.);  

– наростаюча монгольська загроза, що вперше заявила про себе 1223 р. на березі ріки Калки 

(галицькі та волинські формування входили до коаліції руських князів);  

– енергійна боротьба за відновлення державної єдності Данила Галицького, яка успішно закінчилася 

у 1238 р.  

Відновивши єдність, Галицько-Волинське князівство набирає сили та відвойовує втрачені позиції. 

На весні 1238 р. Данило розгромив тевтонських лицарів Добжинського ордену під Дорогочином. 

Незабаром він знову поширює свій вплив на Київ, у якому, залишає управляти свого воєводу Дмитра.  

Відчувши реальність постійної загрози із Заходу і Східу, зводить низку міст-замків (Данилів, 

Кременець, Угровеськ та ін.) У період монгольського нашестя Данила Галицького не було в князівстві: 

він перебував в Угорщині та Польщі.  

Коли полчища Батия рушили в Угорщину, Данило повернувся на рідні землі, де його чекали не 

тільки значні демографічні втрати, а й чергове зіткнення зі свавіллям галицьких бояр, які запросили на 

престол Чернігівського княжича Ростислава. Але у 1245 р. Данило одержав перемогу над військами 

Ростислава.  

В тому ж 1245 р. князь змушений їхати до Золотої Орди, щоб одержати ярлик на управління 

землями. Формально визнавши залежність від хана, Данило намагався тим самим виграти час для 

збирання сил та підготовки вирішального удару.  

Активно укріплялися старі міста та зводилися фортеці нового типу, розташовані на горбах із 

кам’яними стінами і відбувалася реорганізація війська: було сформовано піхоту, переозброєно кінноту.  

Данило Галицький не зміг реалізувати плани що до створення антиординської коаліції. 

Скористувавшись скрутним становищем Данила, римський папа Інокентій IV пообіцяв галицько-

волинському князю реальну допомогу в боротьбі з золотоординцями та королівську корону за умови 

укладення унії руської православної церкви з католицькою під покровительством Папи.  

У 1253 р. у місті Дорогочині відбувається коронація Данила. Але не відчувши реальної допомоги з 

боку папської курії, Данило розриває угоду з Ватиканом і вступає у відкриту збройну боротьбу із 

Золотою Ордою. Наприкінці 1254 р. Данило Галицький перейшов у наступ проти військ Куремси, який 

намагався окупувати галицьке Пониззя. Внаслідок вдалих та рішучих дій князю вдалося відвоювати у 

кочівників землі вздовж Південного Бугу, Случі та Тетерева.  

У 1258 р. Орда розпочинає новий масовий наступ на чолі з Бурундаєм. Не маючи сил для протидії, 

Данило Галицький був змушений віддати наказ про знищення укріплень Володимира, Луцька, 

Кременця, Данилова та ін. міст. Збереглися лише оборонні споруди неприступного Холму, де й 

помирає Данило у 1264 р., після серйозної хвороби. Після смерті Данила Галицького князівство знову 

втрачає свою єдність: його землі було поділено між трьома нащадками князя – Левом, Мстиславом і 

Шварно.  

Найпослідовніше продовжував державницьку політику свого батька Лев Данилович (1264 – 1301 

рр.) Хоча він і був змушений визнати свою залежність від Ногая, все ж саме цей князь приєднав до 

своїх володінь Закарпаття та Люблінську землю. Завдяки йому територія Галицько-Волинської 

держави стала найбільшою за всю свою історію.  

На рубежі XIII – XIV ст. відновилася єдність Галицько-Волинської держави під владою наступника 

Лева – князя Юрія I (1301 – 1315 рр.). Це був період, коли Золота Орда, яка роздиралася внутрішніми 

міжусобицями та чварами, поступово втрачала владу над підкореними територіями.  

Юрій, як і Данило, прийняв королівський титул. За період його правління стабілізувався суспільний 

розвиток, розквітли міста, піднеслася торгівля, зріс економічний добробут.  

Наступниками Юрія I стали його сини – Андрій та Лев II (1315 – 1323 рр.). Вони поділили територію 

князівства на сфери впливу, але правили спільно, дуумвіратом, і тому розпаду єдиної держави не 

відбулося. Трагічно для них закінчилась боротьба з Ордою: 1323 р. у битві з військами хана Узбека 

молоді князі загинули.  

Загибель Андрія та Лева II, які не мали дітей, урвала пряму лінію династії Романовичів, що призвело 

до поширення політичної ролі та впливу галицького боярства, зростання чвар та міжусобиць у 

феодальній верхівці, втручання іноземних держав у внутрішні справи галицько-волинських земель. 

Лише 1325 р. внаслідок компромісу між місцевим боярством і правителями Польщі, Угорщини та 



Литви главою держави було обрано 14–річного мазовецького князя Болеслава Тройденовича, сина 

Марії, дочки Юрія I Львовича. Юний князь проводив самостійну внутрішню і зовнішню політику.  

Період правління Юрія II став поступовим занепадом Галицько – Волинського князівства: 

посилився ординський вплив, безуспішною була боротьба з Польщею за люблінську землю, міста 

дедалі більше контролювалися іноземними купцями та ремісниками, національна знать відійшла від 

адміністративної влади, місцеве населення наверталося до католицизму. Внаслідок боярської змови у 

квітні 1340 р. Юрія II Болеслава було отруєно.  

Протягом короткого часу держава занепала та розчленувалася, її землі опинилися під владою 

чужоземців: Галичина – під Польщею, Волинь – під Литвою, Буковина – у складі Молдавського 

князівства.  

Наприкінці XII - в першій половині XIII ст. у галицько-волинських землях продовжували 

розвиватися продуктивні сили, зміцнювалися феодальні відносини. Населення займалося 

землеробством, переважно орним, скотарством, залізоробне, ковальське, ювелірне, гончарне, 

деревообробне, оброблення каменю (каменерізне) та ін. Біля Коломиї існували багаті соляні поклади, 

де добування солі набрало значних розмірів. Яскравим показником економічного піднесення галицько-

волинських бджільництвом, рибальством. У містах досягли високого рівня розвитку різні ремесла: 

земель був порівняно широкий розвиток внутрішньої й зовнішньої торгівлі. Внутрішня торгівля 

зосереджувалася переважно в містах, на міських ринках. Розвивалися торговельні зв'язки і з іншими 

руськими землями й іноземними країнами - Візантією, Болгарією, Угорщиною, Чехією, Німеччиною, 

Польщею. Вивозили переважно хліб, хутра, сіль, мед, віск, рибу, рогату худобу, ремісничі вироби, 

ввозили фландрські та французькі сукна, зброю («шеломы латинские»), скло, мармур, золоті й срібні 

речі, угорських скакунів, вина, шовк, прянощі та ін. Галицько-Волинське князівство було однією з 

важливих ланок загальноєвропейської торговельної системи. Через великі галицько-волинські міста 

Галич, Володимир, Берестя, Дорогичин та інші проходила значна частина шляху «з варяг у греки»: 

Балтійське море -Вісла - Західний Буг - Дністер - Чорне море. 

Питання для самоперевірки: 

1. Коли в Галицькому князівстві правив Ярослав Осмомисл? 

2. Визначте основні напрямки зовнішньої політики Ярослава Осмомисла. 

3. Коли та ким було засноване Галицько-Волинське князівство? 

4. Чому літописець називав Романа Мстиславича «самодержцем усієї Русі»? 

5. Проти яких кочовиків здійснював походи Роман Мстиславич? 

6. З якими країнами Роман Мстиславич налагодив дипломатичні відносини? 

 

Домашнє завдання:  

1. Законспектувати матеріал з теми  

2. Дати письмово відповіді на питання для самоперевірки. 

 

Рекомендована література до теми: 
1. Бойко О.Д. Історія України – К.: Академія, 1999  
2. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. 
 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа 

вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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