
IСТОРIЯ  

Лекцiя #40:  

Економiя Київської Русi (800 – 1340) 
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• Економiчний зрiст Куївської Русi є феноменальний, i унiкальний в середновiчнi 

Европi. Вiн ближче спорiднений (similar to) iз економiєю Вiзантiї, 

мусульманських країв та з економiним зростом хозарської держави. 

• Київська Русю має 3 головнi галузi (branches) економiї, всi три рiвнi 

важливiстю: 

1. хлiборобство 

2. промисловiсть (industry) 

3. торгiвля (trade) 

 

Хлiборобство 

1. Обробка землi хлiборобами 

• Бiльшiсть людей займаються хлiботобством 

• Є докази що селяни уживали дво чи навiть трйо пiльну обробку землi  

(two or three field crop rotation) 

• Садили жито (rye), овес (oats), пшеницю (wheat), ячмiнь (barley), i просо 

(millet). 

• Руське зерно торгувалося на пiвночi (в скандинавських краях), в Литвi та 

прибалтицi, у Вiзантiї, в Европi, в Персiї. (покажи на мапі)  
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2. Скотарство (animal husbandry) 

• Поширене через цiлу державу, але особливо на землях поблизу степу, де 

iшла торгiвля iз кочовими народами. 

• Воли (oxen), корови (cows), вiвцi (sheep), конi (horses), свинi (pigs), гуси 

(geese), кури (chickens) i голуби (pidgens) важнi в розвитку господарства. 

3. Садiвництво (orchards - fruit) 

• Починається при монастирях i поширюється по селах. 

4. Городництво (horticulture / gardening) 

5. Пасiчництво (apiculture / beekeeping) 

 

Важне – селяни не є залеглi аристократiї (феодалам) чи боярам, i є вiльнi, хоча 

мусять платити всiлякi повинностi (податки), i в потребi, вiдбувати вiйськову 

повиннiсть (military service) так званi вої. 

 

6. Риболовство i ловецтво (hunting and fishing) 

• Є прийнятим ще перед княжо[ добoю, i продовжується до самого кiнця 

княжої доби.  

• Популярне особливо мiж князями, дружинниками i боярами, i часто 

годувало вiйсько. 
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• Ловили зубри (bison), лосi (elk), оленi (deer), дики (wild boars), рiзнi птицi 

 

Промисловiсть 

• Дуже зростає пiдчас княжої доби. 

• В Києвi, до 1240 населення начисляє мiж 35 i 40 тисяч людей. Мiж ними 

зареєстровано межи 40 а 60 рiзних цехiв (trade guilds). 

• Мiж найважливiйшими цехами: теслярство (carpenters), кушнiрство (furriers), 

гарбарство або кожум’яцтво (tanners), ковальство (blacksmiths), ганчарство 

(potters), столярство (cabinetmaker), та iншi промесловостi. 

• Всiлякi будiвничi ремесла i цехи: мулярi (masons), каменярi (stone masons), теслi 

(carpenters), штукатури (plasterers)), якi будували мiста. Часто цi ремiсники були 

спровадженi (imported) з Вiзантiї та Европейських країв, які залишалися та 

збагачували культуру Русі. 

• Хоча багато камiння спровадженi (imported) в Русь, каменярi також 

видовбували камiння на будiвлi на холмщинi (холмський зелений камiнь) та на 

галичинi (галицький бiлий). 

• Також копальнi (mines) соли (salt), залiзної руди (iron ore), та iнших мiнералiв. 

 

Торгiвля 

• Вiд часiв приїзду варяг, ровивається швидко торгiвля, i внутрiшно (internally) 

мiж селами i городами, яктакож i загранична (international) iз Европою, 

Вiзантiєю, Середним Сходом, Азiєю. 
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• Князi, бояри i дружинники беруть активну участь у торгiвлi i активно 

забезпечують та охороняють торгiвлю (protect). 

• Торгують: шкiри, хутра, мiд, вiск, зерна, невiльникiв (slaves), льон (linen), та 

iнші продукти в  заміну за предмети розкошiв (luxury items): матерiї, сукна 

(cloth), зброю, овочi, вина, схiднi корiння i спецiї, тощо. 

 

• Торгiвля приносить державi не тiльки приватнi багатства (wealth for private 

individuals), але додає до державної каси (national treasury) через мита (duties – 

or taxes) якi купцi платили щоб перевезти свої товари в Русь. 


