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Тема: Київська Русь – перша слов’янська держава.  
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 1. Впродовж І тис. н. е. східні слов’яни – предки українців пройшли шлях від 

військово-демократичної організації племен до ранньофеодальної держави. Більшість 

сучасних істориків вважає, що процес державотворення у східних слов’ян пройшов такі 

етапи: 

 

І етап – період розкладу родового ладу і зародження «військової          

              демократії»   (ІІ   ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.) 

ІІ етап – характеризується як етап розквіту «військової демократії»  

               (ІІ – УІ ст.) 

ІІІ етап – етап утворення ядра давньоруської державності – своєрідної    

               федерації  князівств під назвою «Руська земля» (УІІ – ІХ ст.) 

 

 В давньоруських літописах інтенсивні державотворчі процеси на наших теренах 

пов’язуються із заснуванням Києва на землях союзу племен полян у Cередньому 

Подніпров’ї (др.пол. У – п. пол. УІ ст.) 

 Місто розташовувалося у вигідному географічному місці, де перетиналися 

торгівельні шляхи, які вели до Візантійської імперії. Пізніше Київ стає  центром південної 

частини східних слов’ян. У УІІІ ст. за умови боротьби з кочівниками, навколо нього 

об’єднуються кілька союзів племен. 

 В іноземних джерелах, зокрема візантійських та арабських, щодо цих об’єднань, 

особливо племен полян, сіверян, застосовують назву «Русь». 

 На рубежі УІІІ – ІХ ст. придніпровський союз союзів племен «Руська земля» 
охоплював територію близько 120 тис. кв. км. Правила в цьому державному об’єднанні 

династія Кия, представниками якої були Дір і Аскольд у ІХ ст.  

 

 ІУ етап – завершальний етап формування давньоруської державності, 

пов’язаний з об’єднанням південного й  північного ранньодержавних утворень у 

Давньоруську державу з центром у Києві. За літописом у 882 р. представник 

новгородської знаті Олег, родич, або воєначальник варязького князя Рюрика, захопив 

Київ, підступно вбив Аскольда і Діра й утвердився на Київському престолі.  

 Внаслідок династичного перевороту об’єдналися два величезні слов’янські центри. 

Ця подія традиційно вважалася датою утворення однієї з найбільших країн Європи – 

Київської Русі. 



 Процес консолідації слов’янських земель об’єктивно зумовлений внутрішніми 

факторами: спільністю території, тісними економічними зв’язками, спорідненістю 

матеріальної та духовної культури, релігії, схожістю мови, традицій суспільного, 

державного, військового устрою, судочинства, звичаєвого права. 

 Серед зовнішніх чинників об’єднання головною була необхідність спільної 

боротьби проти експансії сусідніх народів. 

 У подальшій історії Київської Русі можна виокремлювати   три основні періоди.  

           Період консолідації державності (кінець ІХ – Х ст.),  пов’язується з князюванням 

Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. 

 Це період завершення політичного об’єднання Русі, в процесі якого відбувається 

становлення феодального суспільного ладу, утворення апарату влади. 

 Наступний період – це період розвитку державності (Х – перша  третина ХІІ ст.) 

 На цей час припадає правління Володимира Великого, Ярослава Мудрого, а також 

Володимира Мономаха. Це період політичної могутності, економічного і культурного 

розвитку. 

          Третій період –- період занепаду державності (друга третина ХІІ – перша 

половина ХІІІ ст.). Характеризується загостренням міжусобної боротьби, посиленням 

нападів кочовиків, економічним застоєм. 

  

 2. За соціальною структурою і правовим статусом населення Київської Русі 

поділялося на три категорії:  

         феодали, особисто вільна верства, феодально залежне населення.  

    До класу феодалів належали: Великий князь і представники династії Рюриковичів, 

удільні князі, бояри (княжі воїни), міська знать (багаті купці), верхівка духовенства. 

         Вільне населення Київської Русі позначалось загальним терміном «люди». 

Найчисельнішою соціальною верствою були вільні общинники (селяни), яких називали 

смердами. До особисто вільної соціальної верстви також належала більшість міського 

населення: ремісники, що поділялися на майстрів та підмайстрів і гуртувалися в ремісничі 

корпорації (цехи), а також дрібні торгівці, крамарі, рядове духовенство.   

      Феодально залежне населення, за Руською Правдою, складали напівзалежна та 

цілком залежна верстви. До першої відносяться рядовичі, які перебували у тимчасовій 

феодальній залежності на умовах «ряду» (договору). Чисельним різновидом рядовичів 

були закупи – селяни, які розорившись, брали у феодалів «купу» (позику) і за це мали 

працювати у їхньому господарстві.  Холопи, челядь повністю залежали від феодалів і 

були їхньою власністю. Вони не мали ні особистих, ні майнових прав 

    Окремий прошарок населення, за Руською Правдою, становили ізгої – люди, які вибули 

з однієї соціальної верстви і не потрапили до іншої.  

 

            3. За формою правління Київську Русь можна вважати ранньофеодальною 

монархією.  Центральне управління уособлювали Великий князь, боярська рада, 

князівські з’їзди (снеми) та віче. 

 На чолі держави стояв Великий князь київський. В ІХ – Х ст. його повноваження 

обмежувалися керівництвом дружиною, організацією воєнних походів, збиранням 

данини, охороною кордонів, дипломатичною діяльністю, здійсненням судочинства на 

основі звичаєвого права. Княжа (боярська) рада, пізніше боярська дума, була 

постійним дорадчим органом при князеві. Вона складалася з верхівки дружини князя, 

великих бояр, представників верхівки міст, вищих церковних ієрархів, а у воєнний час – і 

керівництва союзників. Князівська рада вирішувала військові, адміністративні, фінансові 

питання 



 До структури центральних органів влади належали князівські з’їзди (снеми), які 

скликалися Великим князем для вирішення питань війни й миру, змін у державному 

устрої, порядку зайняття столів, ухвалення найважливіших законодавчих актів. 

 Віче було демократичним елементом у системі органів влади Київської Русі. У 

вічових зборах брали участь усі вільні жителі міста, які мали власне господарство (голови 

родин), але вирішальна роль належала міській феодальній верхівці. У Київській Русі віче 

не стало постійним органом влади, за винятком Новгорода і Пскова. Вперше у літописі 

про віче в Києві згадується в 1068 р., а в останнє – в 1202 р. 

 Верв – орган місцевого селянського самоврядування – виник спершу як родова, а 

згодом територіальна сільська громада, що об’єднувала самостійних господарів одного чи 

кількох сіл. Члени верви спільно володіли неподільними землею, лісами, випасами, 

іншими земельними угіддями. Вони були пов’язані круговою порукою і несли взаємну 

відповідальність за сплату данини, за скоєні на території громади злочини. Функції 

управління у верві здійснювали «копні» збори, судочинство на основі норм звичаєвого 

права вершив вервний суд.  

          Судові органи як особливі державні структури в Київські Русі не існували. Суд не 

був відділений від адміністрації й захищав насамперед інтереси вищих верств населення. 

Суди поділялися на світські й церковні. 

 Найнижчою судовою інстанцією, під юрисдикцію якої підпадали члени селянських 

общин, були громадські суди (суди верви). Вони розглядали справи, що не потребували 

втручання князівського суду. 

 До судів світських належав суд князя, князівської адміністрації (посадників, 

волостелів). Справи, де хоча б однією зі сторін були феодали, підпадали під юрисдикцію 

виключно князівського суду.  

     У княжому судочинстві брали участь окремі процесуальні особи «ябедник» 

(обвинувач), «метальник» (писар), «істці» (слідчі). Враховувалась думка представників 

громадськості – «старців». 

 З утвердженням феодальних відносин і зростанням великого землеволодіння на 

Русі виникли вотчинні суди. Це були суди землевласників над феодально залежним 

населенням (закупами,  холопами). У справі холопа рішення суду феодала було 

остаточним і оскарженню не підлягало. Закупи мали право оскаржувати рішення     

 

             4. Управління землями до Х ст. здійснювалося на основі десяткової системи, що 

зберігалася від періоду військової демократії. У центрах васальних князівств київські 

князі ставили свої гарнізони – тисячі, в містах, менших за значенням – сотні, десятки. 

Тисяцькі, соцькі, десятники виконували, крім військових, адміністративні, судові, 

фінансові й інші функції. Поступово тисяча втратила реальний математичний зміст і 

стала територіальним поняттям – округом, а тисяцький фактично став княжим 

урядовцем – воєводою. З розвитком феодалізму десяткову систему витісняє двірсько-

вотчинна система, за якої управління територіями здійснювалося через бояр-вотчинників 

та службовців князівського двору.  Осередком управління був князівський двір.  

          Найповажнішими посадовими особами були дворецький, який керував двором 

князя і виконував важливі державні доручення; печатник очолював канцелярію; в 

обов’язки стольника входило постачання князівського двору продовольством; тіун 

конюший відповідав за княжу стайню. На місцевому рівні владні функції здійснювали 

воєводи, посадники, намісники, волостелі, старости, яким допомагали  мечники, вірники, 

мостники, які займалися охороною торговельних шляхів, спорудженням  мостів і 

ремонтом доріг, відали  питаннями освіти.  

 

 5. Вінцем давньоруського права є кодифікований юридичний збірник Руська 

Правда. Її прототипами, як вважають дослідники, були збірники законів «Статут» і 



«Закон руський» початку Х ст., - тодішні підвалини судочинства. Оригінал Руської 

Правди не зберігся. Вона дійшла до нас у 106 списках – у літописах та юридичних 

збірниках ХІІІ – ХУІІ ст. 

 Ці списки поділяють на три редакції – Коротку, Розширену та Скорочену. 

 Найдавнішою є Коротка редакція Руської Правди, яка відображає державну 

організацію і давньоруське право періоду становлення феодального ладу. Вона 

складається з Правди Ярослава, Правди Ярославичів, Покону вирного, Уроку 

мостикам. Вважають, що Правда Ярослава з’явилась у 10-30-ті рр. ХІ ст., а Правда 

Ярославичів - у 50-60-ті рр. ХІ ст. Вона регулювала суспільні відносини 

ранньофеодального періоду. В Правді Ярослава зберігається, хоча й зі значним 

обмеженням, інститут кровної помсти.   Предметом правового захисту в Короткій редакції 

виступає життя та тілесна недоторканість феодалів й князівських дружинників; вона 

регулює питання власності, володіння, спадкоємництва. 

    Зміни й доповнення Правди Ярославичів мали на меті захистити князівські маєтки і 

князівську земельну власність. Навіть заміна кровної помсти системою грошових стягнень 

передбачала збільшення надходжень до державної скарбниці. 

 Покон вирний стосується розподілу надходжень од вир (сплат штрафів за 

злочини) та продажу (натуральної чи грошової винагороди, яку повинен отримати вирник 

при вилученні вири). «Урок мостикам» регулює оплату ремонту міських мостових.  

 Розширена редакція Руської Правди відображає еволюцію феодального права 

внаслідок подальшого соціально-економічного й політичного розвитку Київської держави. 

Її створення припадає на період князювання Володимира Мономаха або його сина 

Мстислава. В ній – чимало перероблених і доповнених норм Короткої редакції, а також 

Устав Володимира Мономаха, в якому зафіксовано нові норми, що захищають інтереси 

феодалів, обмежують майнові й особисті права феодально залежного населення. Але в 

головному Устав був спрямований на пом’якшення класових суперечностей, що 

загострилися в умовах занепаду Київської держави 

 Третя редакція Руської Правди – скорочена, розглядається дослідниками як 

переробка у ХУ чи навіть ХУІІ ст. одного зі списків Розширеної редакції. 

 Аналіз норм Руської Правди свідчить , що вони виникли на місцевому грунті й 

були результатом розвитку юридичної думки в Київській Русі. Отже, наші пращури 

були носіями високої тоді правової культури. 

 


