
ВОЛОДИМИР   
МОНОМАХ



Володимир Мономах

Володимир Всеволодович 
Мономах (1053-19 квітня 
1125) - к
нязь Смоленський (1073-
1078),Чернігівський (1078-
1094), Переяславський 
(1094-1113 )
великий князь Київський 
(1113-1125) 



Володимир Мономах    1113-1125

«Він був гарним 
обличчям, очі в нього 
були великі. Волосся 
рудувате й кучеряве, 
лоб високий, борода 
широка. На зріст він 
був не дуже високий, 
але міцний тілом і 
дуже сильний».      

В.Татіщев



Любецький з'їзд князів
1097р.

« Нехай кожен держить 
вотчину свою»

Якщо ж хто порушить 
договір і зазіхатиме на 
землю брата або кого-то 
другого з родичів, то буде 
вважатися злочинцем. 

Зійшлися на тому, щоб
спільно захищатися від
кочівників.

Любецький з`їзд повинен 
був покласти край 
кровопролиттю і боротьбі 
за владу



Любецький з’їзд князів 1097р.

Спільна 
боротьба 

проти 
половців

Схвалено 
принцип княжої 

вотчини

Припинення 
міжусобних 

війн



Повстання в Києві 1113р.



Повстання в Києві
1113р.

Жадібний до наживи князь 
Святополк Ізяславович сприяв 
спекулянтам і лихварям. У зв'язку з 
половецькими навалами сіль 
довозилася рідко і ціна на неї 
неймовірно зросла. Це принесло 
великі бідування киянам і 
сільському населенню. Гнів на 
багатіїв і лихварів вилився у друге 
велике повстання киян, що 
спалахнуло після смерті князя у 
квітні 1113 р. Повстанці погромили 
боярські хороми, двори лихварів. У 
сільських околицях Києва почалися 
погроми і підпали вотчин



Зовнішня політика 
Володимира Мономаха 

1107 облога 
Лубен і перемога 
княжих військ

Вигнання 
печенігів

Розгром 
Тугорхана Перемога на 

Дону

Укладення миру 
з кочівниками



«ПОВЧАННЯ ДІТЯМ» 1118р.
Гучну славу й популярність 
Мономах здобув завдяки 
широким просвітницьким 
заходам. Часи його князювання 
характеризуються розквітом 
церковного та світського 
будівництва, малярства, 
письменства. Мономах отримав 
гарну освіту, був талановитим 
письменником. Його блискуче 
написане «Повчання дітям» 
(1118), що містить історико-
побутові, культурні сюжети, 
моральні настанови, було 
адресовано молодому поколінню.



«Повчання дітям» 
Володимира Мономаха



«Устав» 
Володимира Мономаха 

• Знизив податки залежних 
верств населення                                    

• Обмежив використання 
праці рабів та джерела 
рабства

• Зменшив відсотки за 
позиками лихварів

• Надав пільги купцям, які 
втратили майно під час 
пожежі чи війни





Шапка Мономаха
Існує легенда, що коли Мономах з 

військом підійшов до кордонів 
Візантії, імператор сам 

добровільно вислав йому регалії 
імператорсько-царської влади: 
хрест, сердолікову чашу, золоті 

барми, священний ланцюг і 
царський вінець, який пізніше 
прозвали «шапкою Мономаха», 
якою вінчались на царство всі 

наступні  князі і царі аж до 
Петра І. Нині «шапка 

Мономаха» зберігається в 
Кремлі в Оружейній палаті.



Мстислав Володимирович    
1125 – 1132
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Зберігав єдність 
давньоруської держави

Успішно відбивав напади 
половців

Здійснив успішний похід 
проти литовських племен

Підтримував династичні 
зв’язки з Норвегією, Данією, 

Візантією, Угорщиною

Останній одноособовий 
правитель Київської Русі



ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Скласти таблицю (письмово):

Діяльність Володимира Мономаха
Внутрішня політика Зовнішня політика

Опрацювати § 10 підручника «Історія України» 7 клас
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