
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ –ВИДАТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ 

КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
(до 1040-річчя від дня народження Ярослава Мудрого) 

 



Ярослав Володимирович (Мудрий) (бл. 978–1054) – видатний державний діяч і 

полководець, Великий Київський князь (1019–1054), син князя Володимира 

Святославича і полоцької княжни Рогнеди. 

У період його князювання спостерігалося піднесення Давньоруської держави. Було 

розширено територію Київської Русі, укріплено кордони, встановлено контакти з 

багатьма європейськими країнами. Князь приділяв велике значення внутрішньому 

устрою держави: поширював християнство (літописці називали його 

"Богохранимим" та "Богомудрим"), засновував монастирі, будував храми та собори, 

розбудовував столицю, створив школу і бібліотеку при Софіївському соборі. 

Національною академією правових наук України та 

Національним університетом "Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого" заснована Премія 

імені Ярослава Мудрого (2001) – визнання видатних 

заслуг науковців-правознавців та практиків-юристів в 

розбудові правової демократичної держави України. 



За часів Ярослава Мудрого було розпочато кодифікацію давньоруського права, 

результатом якої стало укладення так званої "Правди Ярослава", що становить 

найдавнішу частину кодексу законів, відомого як "Руська Правда". 37 років 

правління Ярослава Мудрого заклали міцний фундамент розвитку традицій 

державотворення на українських землях. Протягом цього часу Давньоруська 

держава зберігала свою могутність і міжнародний авторитет. 

1995 року був заснований Орден князя Ярослава Мудрого, 
який є другим за значенням серед державних нагород 
України (після звання «Герой України» та ордену Свободи, 
який вручається іноземним громадянам), і надається за 
видатні заслуги перед Україною в галузі державного 
будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, 
розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, 
охорони здоров'я, за визначні благодійницьку, гуманістичну 
та громадську діяльність. 



Ярослав Мудрий заснував першу в Київській 
Русі велику бібліотеку, яка налічувала 
близько 1000 рукописних та багато 
оздоблених книг. 

Новгородська печатка з 
портретним зображенням 
Ярослава Володимировича. ХІ 
ст. 

Іконографія Ярослава Мудрого 



Короткий довідник з історії України 

[Текст] : [рек. МОН України для 

використання в навчальному процесі] 

/ [І. Ф. Курас, М. О. Багмет, І. І. Федьков 

[та ін.] ; [відп. за вип. І. Ф. Курас, М. О. 

Багмет]. – К. : Вища школа, 1994. – 

255, [1] c. – Авт. зазначено на звороті тит. 

арк. 

  

 У довіднику вміщено короткі статті, в 

яких розповідається про найголовніші 

події й факти з історії українського народу, 

про державних і громадських діячів 

України, в т. ч. про Ярослава Мудрого, 

пояснюються найбільш уживані нині 

соціологічні й політологічні терміни.  



Котляр, М.   Шляхами віків: довідник з 

історії України [Текст] : [від племінних 

спільностей V ст. й до сьогодення] 

/ М. Котляр, С. Кульчицький. – К. : 

Україна, 1993. – 379, [4] c. : табл. – 

Бібліогр.: в тексті.  

 

Довідник з історії України охоплює 

проміжок часу у півтора тисячоліття - 

починаючи від племінних спільностей V 

століття й до сьогодення. У довіднику 

вміщується матеріал про часи князювання 

Ярослава Мудрого. Текст доповнено 

синхронічною таблицею з історії України 

та інших держав світу. 



Кочерга, І.  Ярослав Мудрий [Текст] : 

драматична поема / І. Кочерга. – К. : 

Укрдержвидав, 1946 . – 127, [1] с. 

   

У своїй драматичній поемі Іван Кочерга 

звертається до видатної історичної постаті 

— Ярослава Мудрого і намагається 

створити багатогранний образ цієї 

героїчної людини і показати її 

суперечливий внутрішній світ. 

У творі Ярослав Мудрий постає в багатьох 

іпостасях: він і войовничий оборонець 

своєї землі, і меценат, що сприяє розвитку 

освіти і науки, і батько, і керівник 

держави. Це людина і жорстока, і часом 

слабохарактерна, справедлива, а іноді й 

невдячна.  



Новий довідник : Історія України [Текст] : 

[довідковий посібник для школярів та 

абітурієнтів] / упоряд. С. Крупчан, Т. 

Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк. – 4-те 

вид., змінене й допов. – К. : Казка, 2008. – 

735, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 723–726.  

"Новий довідник: Історія України" подає 

відомості з історії нашої Вітчизни від 

найдавніших часів до сьогодення. Завдяки 

стислому, зрозумілому текстові та 

оригінальній структурі користувачі зможуть 

швидко знайти вичерпну відповідь на багато 

питань з історичної проблематики. Довідник 

можна використовувати як для вивчення 

окремих тем, так і для повторення вже 

пройденого.  



Субтельний, О. М. Україна. Історія [Текст] 

/ Орест Субтельний ; [пер. з англ. Ю. 

Шевчука]. – К. : Либідь, 1991. – 509, [3] с. : 

іл., табл., карти. – Зміст: Найдавніші часи ; 

Київська Русь ; Польсько-литовська доба ; 

Козацька ера ; Під імперською владою ; 

Україна у ХХ столітті. – Бібліогр.: с. 497–

499. – Покажч.: с. 500–508. 

   

Книга професора Йоркського університету в 

Торонто (Канада) українця за походженням 

Ореста Субтельного визнана на Заході 

кращим популярним викладом історії України 

англійською мовою. Дещо незвична для 

нашої аудиторії, вона викличе інтерес 

передусім нетрадиційною концепцією 

української історії, прагненням автора до 

наукової об'єктивності, неупередженістю 

позиції, зваженістю оцінок, а головне - своєю 

наскрізною ідеєю - ідеєю національного 

відродження України. У розділі книги 

«Київська Русь» змістовно розповідається про 

князя Ярослава Мудрого.  



Толочко, П. П. Володимир Святий. Ярослав 

Мудрий [Текст] / Петро Толочко. - К. : АртЕк, 

1996. - 213, [3] с. : іл. - Бібліогр.: с. 213 та в 

підрядкових примітках. 

 

 Дві наймогутніші державні постаті нашої далекої 

минувшини під досвідченим пером відомого 

історика являються читачеві у новому освітленні, 

а їхні діяння і непідвладний часові спадок 

розкриваються на основі новітніх здобутків 

української і світової науки . 



  До вашої уваги представлена бібліо-галерея до 1040-річчя від 

дня народження Великого князя Київського “Ярослав Мудрий –

видатний державний діяч Київської Русі», яку підготував відділ 

комплектування та наукової обробки документів.  

 Пропонуємо відвідати бібліотеку Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, аби  дізнатися 

якомога більше про видатного державного діяча і полководця, 

Великого Київського князя (1019–1054).  


