


Демиденко Г. Г. Ярослав Мудрий - 
великий князь Русі : наук.-попул. нарис  
/Г. Г. Демиденко. - Х., 2013. - 352 с. 

Ярослав  Мудрий – великий  
князь Київський, один  із  

найбільш шанованих  державних  
мужів у  вітчизняній  історії.  

 Ярослав Мудрий  народився   
978  року  і  був  сином  

великого князя  Володимира 
Святославовича (Великого) 

 та полоцької княжни   
Рогнеди (Рагнхільд) 

Рогволодівни.  
 

 А. Лосенко. Володимир і Рогнеда. 1770. 
           полотно. олія. 211,5х177,5 
 



Ярослав Мудрий.  
Портрет із Царського титулярника 

XVII ст.  

     У 988-му батько посадив його 
намісником у Ростові. По смерті у 
Новгороді брата, князя Вишеслава, 
Ярослав став новгородським князем.  
     1014 року, прагнучи утвердити 
незалежність Новгорода від Києва, 
відмовився виплачувати батькові, 
щорічну данину, за що Володимир 
зібрався йти походом на Новгород, але  
смерть 15 липня 1015 року не дозволила 

йому здійснити цей намір.  

Карлюк П. Ярослав Мудрий 
 / П. Карлюк. - Х., 2018. - 160 с. 

Новгородська печатка з портретним зображенням Ярослава Володимировича. ХІ ст.  



Битва на Альте . 1019 . Мініатюра з Радзивіллівського літопису. XIII ст. 

       Після смерті батька, Ярослав тривалий час веде боротьбу за 
київський стіл. У 1019 році він переміг головного суперника, 
Святополка, прозваного в народі “Окаянним”, і  став  великим  

князем  київським.  

Повесть временных лет. В 2Ч. 
/ подгот. текста Д. С. Лихачев ; . - 
М.; Л., 1950. - 404 с. - 
(Литературные памятники). 



Ярослав та Мстислав відвойовували у поляків Червенські міста.  
Мініатюра з Радзивіллівського літопису. XIII ст. 

        Упродовж 1026 – 1036 років Ярослав ділив 
управління державою за згодою з братом 
Мстиславом. Брати спільно вирішували головні 
державні питання, що стосувалися усієї Русі, спільно 
здійснювали воєнні походи. 
 

Повесть временных лет по 
Лаврентьевскому списку 
СПб.: изд. Имп. Археогр. 

Комиссии, 1910. - 274, 24 с. 

«Рік 6539 [1031]. Ярослав і Мстислав зібрали воїв многих і пішли на Ляхів.  
І зайняли вони городи червенські знову, і спустошили Лядську землю, 
і багатьох ляхів привели, і розділили їх. І посадив Ярослав своїх [ляхів]  

по [ріці] Росі, і є вони [тут] і до сьогодні.»                             Повість временних літ. 



    Після смерті Мстислава 1036 року Ярослав став одноосібним володарем 

Руської землі. За час свого, майже сорокарічного, князювання доклав багато 
зусиль для централізації князівської влади навколо Києва та зміцнення 
держави. Здійснив ряд блискучих походів проти  печенігів  і  назавжди  
відкинув  їх  від  кордонів  держави.  

Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый / Алексей 
Карпов. – Изд. 3-е, испр. – М., 2010. – 583 с. 
– (Жизнь замечательных людей).  

Ярослав займає княжий стіл в Києві.  
                 Мініатюра з Радзивіллівського літопису. XIII ст 



   Тривале князювання Ярослава принесло 
Русі могутність і бурхливий розвиток в усіх 
сферах політичного та культурного життя. 
   Князь здійснив важливі заходи щодо 
зміцнення південних кордонів держави, 
збудував нові оборонні укріплені лінії на 
річці Росі, поставив там кілька городів, 
зокрема Юр’їв, а на Волзі – Ярослав.  

     

     Він відвоював на заході червенські землі, захоплені поляками у період внутрішньої смути між руськими 

князями, підкорив прибалтійські племена, значно розширивши межі своїх володінь, і розгромив давніх і 
страшних ворогів Русі – печенігів. 

Обличчя української історії. Ярослав Мудрий https://www.youtube.com/watch?v=GU47vKatCTQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GU47vKatCTQ
https://www.youtube.com/watch?v=GU47vKatCTQ


Ярослав Мудрий.  
Фреска Архангельського собора Московського Кремля.  

Друга половина XVII в. 

 Історія України в документах і 
матеріалах: Т.1 Київська Русь і 
феодальні князівства XII - XIII 

століть. - К.,1946. - 310 с. 

 

 Історія України в документах і 
матеріалах Т. 1 : Київська Русь і 
феодальні князівства XII-XIII 
століть / Академія наук УРСР. 
Ін- історії України. - Київ , 1939. - 
293 с. 

Собрание важнейших 
памятников по истории 
древнего русского права : 
Сб. законодат. материалов. 
- С-Пб. , 1859. - 428 с. 

   «В лето 6551. Посла Ярослав Володимира, сына свого, на Грекы, 
и да ему воя многы,а воеводьство поручи Вышате, отцю  Яневу. 
И поиде Володимирь на Царьград в лодьях, и придоша в Дунай, 

 и от Дуная поидоша к Царюграду; ...»                                                                                                                       
Летопись по Ипатскому списку, с.1о8  

     



     Наукові  дослідження  теоретиків  історії  з питань  державотворчих процесів 
  Київської  Русі  часів  князювання  Ярослава  Мудрого:  

Аркас М. Історія України-Русі (1993);  Крип'якевич І. Історія України (1990); 
Багалій Д. Нарис історії України (1994); Єфименко О. Історія України та її народу (1990); 

  Бантиш-Каменський Д. Історія Малої Росії (1993);  
Полонська-Василенко Н. Історія України (1993); Субтельний  О. Україна: Історія  (1993) 



Костомаров Н. Исторические произведения (1989);  
Дорошенко Д. Нарис історії України (1991);  
Грушевский М. Очерк истории украинского народа (1990) та ін.. 



З  колекції  рідкісного  фонду 
 

 

 

Великій Князь Ярослав или 
Георгій. 1019-1054 //Исторія 
государства Россійскаго. Т.ІІ/ 
Н. М. Карамзин. – С.-Пб.,1892 – 
С. 14-30 

Ярослав Володимирович Мудрий. 1019-
1054 //Аркас М. Історія України-Русі : З 
210 малюнками і портретами та 9 
картами / М. Аркас. - СПб., 1909. -  С.44-50 

Глава ІІ. Несогласіе князей Правда 
Русская. Златыя врата. 
Возобновленіе уделов Ярославом 
//Бантыш-Каменский Д. Н. История 
Малой России от водворения славян 
в сей стране до уничтожения 
гетманства : В 3-х ч. / Д. Н. Бантыш-
Каменский. - Киев, 1903. - С.5-6 

В. Л. Ганоцький.  
Ярослав Мудрий. 1995  

 



Висвітлення минулого України часів Ярослава Мудрого іноземними дослідниками:  
Serczyk Władysław A. Historia Ukrainy  / Wladislaw A. Serczyk. - Wrocław ; Kraków ; Gdańsk, 1979.- 500 p. ; 

Magocsi Paul Robert. A History of Ukraine / Paul Robert Magocsi. - Toronto ; Buffalo ; London :1996. - 784 p. 

Raffensperger Christian. Ties of Kinship : Genealogy and Dynastic Marriage in Kyivan Rus` / Ch. Raffensperger. - 

Cambridge, 2016. - 407 p. 

Ukraine: A Concise Encyclopedia.  Vol. 1 / The Ukrainian National Association  - Toronto , 1988. - 1185 p.   

 

 

Ярослав Мудрий. Гравюра из A Popular History Of Russia: From 
The Earliest Times To 1880 Альфреда Рамбо, Бостон, 1882 год 



        Сам Ярослав був одружений з дочкою  
шведського конунга Олофа Скотконунга – 
Інгігердою. Усі його діти одружилися з 
членами правлячих сімей континенту. 
       У 1043 році польський король Казимир 
одружується з сестрою Ярослава Марією. 

Інгігерда (у хрещенні Ірина) 

 донька шведського конунга Олофа Скотконунга  

Ізяслав Ярославич (1024-1078) 

донька польського короля Казимира  
Гертруда 

Ігор Ярославич (1034-1060) 

Кунігунда Орламіндська 

німецька принцеса 

німецька принцеса 

Ярослав (у хрещенні Георгій) Мудрий 

візантійська царівна 
Марія 

Всеволод Ярославич (1030-1093) 

Ілля  Ярославич (? -1019) 

     Князь проводив виважену дипломатичну 
політику, встановивши династичні зв’язки з 
монархами Європи: Норвегії, Швеції, Польщі, 
Німеччини, Франції.  

Святослав Ярославич (1027-1076) 

Ода Штаденська 

 Естрід (Маргарита) Данська 
донька датського та англійського короля Кнута 



П. Андрусів. Французькі  посли в Ярослава. 1978 
 Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси 

 / В. Т. Пашуто. - М., 1968. - 472 с 

Шекера І. М. Київська Русь XI ст.  
у міжнародних відносинах  
 / І. М. Шекера. - К., 1967. - 200 с.  



 В. Л. Ганоцький. Ярослав Мудрий  

Ярослав Мудрий / В. І. Гусєв, 
Ю. О. Калінцев // Видатні 
постаті в історії України (ІХ-
ХІХ ст.): Короткі біографічні 
нариси. Історичні та художні 
портрети. - К., 2002. -  С. 29-31. 

Мудрий Ярослав Володимирович 
(прибл. 978 - 1054 р.) / В. В. 
Сташис // Державні, політичні та 
громадські діячі України: 
політичні портрети. Кн. 1. - К., 
2002. -  С. 23-27.  

Yaroslav I // The New 
Encyclopedia Britannica: 
Micromedia. Ready 
Reference. Vol. 12. Trudeau - 
Zywiec :  / под ред.: Robert P. 
Gwinn, Peter B. Norton, R. 
McHenry. - 15 th edit. - Chicago 
; Geneva ; London ; Madrid ; 
Manila , 1993.  -  С. 823. 



Б. А. Чоріков. Ярослав видає письмові закони 
 під назвою «Руська правда». 1019-1054.  

Літографія до книги «Мальовничий Карамзін,  
або російська історія в картинках» 1836 р. 

Ярослав Мудрий // Костомаров М. І. 
Галерея портретів: Біогр. нарис /  
М. І. Костомаров . - К., 1993. - С.16-24 

       Ярослав Мудрий залишив після 
себе перший збірник норм 
давньоруського права «Руську правду». 
Як зазначено у літопису, створивши і 
записавши закони, Ярослав наказав: 
«По цій грамоті живіть, як написано 
вам, так і дотримуйтесь».  
  Ці закони відображали стан 
цивільного життя тих часів, а нині 
цікаві нашим сучасникам. «Руська 
правда» – ґрунтовне джерело, що 
містить повну систему стародавнього 
законодавства, норми карного й карно-
процесуального права.  

«Ярослав  над  усе  полишив  по  собі  пам'ять  в  руській історії  
своїми  справами  внутрішнього  устрою»                                                                                                                                                                        
М. Костомаров 



  Правову основу Київської Русі становила 
«Руська правда» (1036–1037рр.) – перший писаний 
кодифікаційний акт руського феодального 
права, авторство якого пов’язують з іменами 
Ярослава Мудрого та його нащадків. 
  Даний кодекс регулював широкий спектр 
суспільних відносин, також у ньому містилися 
норми, що безпосередньо стосуються особи, її 
прав і свобод. 
      Низка норм закріплювала відсутність 
смертної кари, мученицьких покарань або 
катування під час допиту, обмеження, а згодом і 
заборону кривавої помсти, різноманітні правові 
механізми захисту життя, честі і гідності особи. 
 

Правда Русская : тексты на 
основании 7 списков и 5 
редакций / сост. С. В. Юшков. - 
Киев, 1935. - 194 с. 

Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі: 
навч. посіб. / уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв ; вступ. ст. В. Я. Тацій. 
- Харків , 2014. - 344 с. 



О. Ківшенко. Читання «Руської правди. 1880 

Юшков С. В. Русская правда. 
Происхождение, источники, ее значение 
/ С. В. Юшков. - М., 2002. - 400 с. 

Карский Е. Ф. Русская правда по 
древнейшему списку. - Л., 1930. - 
IV; 114 с. 

Правда Руська = Русская 
Правда : Тексты на 
основании 7 списков и 5 
редакций / УАН; сост. С. 
В. Юшков. - Киев, 1935. - 
194 с.  

          Три редакції «Руської Правди»: Коротка, Велика і Скорочена  
відображають різний рівень становлення та розвитку 
давньоруського феодального права. 



З  колекції  рідкісного  фонду 
 

 

 

Максимейко Н. А. Опыт 
критического исследования 
Русской Правды : . Вып. 1. 
Краткая редакция /  
Н. А. Максимейко. - Х., 
1914. - 217 с. 

Неволин К. А.История Российских 
гражданских законов. Т. 3  : Книга 
вторая об имуществах. Раздел третий 
о правах на действия лиц и раздел 
четвертый о наследстве.  / К. Неволин. 
- С-Пб.,1851. - Х; 546 с. 

Максимейко Н. Н.  
Мнимые архаизмы 
уголовного права " Русской 
правды":  / Н. Н. Максимейко. 
- из журнала "Вестник права". 
- С-Пб., 1905. - 55 с. 

Калачов Н. Предварительные 
юридические сведения для 
полного объяснения Русской 
Правды: Рассуждение, 
писанное для получения 
степени магистра / Н. Калачов. 
- М., 1846. - VIII; 160 с. 



І. Білібін. Суд за часів Руської Правди. 1907 

     При Ярославі Мудрому з'явився і Церковний Устав або 
Кормча. Книга складена на основі візантійського 
Номоканона. У ньому вперше були розмежовані поняття 
гріха і злочину: всякий злочин є гріх, але не всякий гріх – 
злочин.  



І. Білібін. Великїй князь Ярослав Мудрий. 1926 

         «Мірило Праведне» – давньоруський юридичний збірник кінця XIII – 
початку XIV ст., що зберігся в рукописах XIV-XVI ст. (найдавніший  
Троїцький список XIV ст.). При його складанні були, можливо, 
використані матеріали давньоруського юридичного збірника початку  
XII ст., які служили як моральним повчанням, так і юридичним 
керівництвом для суддів. Пам'ятник складається з двох частин: перша 
містить слова і повчання  як переказні, так  і  оригінальні,  про  
праведних  і  неправедних   судах. Друга (збірка з 30 глав) – переклади 

візантійських церковних і світських 
законів, запозичених з Кормчої книги, а 
також найдавніші пам'ятники 
слов'янського і російського права («Статут 
князя Володимира», «Закон судний 
людем», «Руська Правда», «Правило 
законно про церковні людях»). 

Мерило праведное по рукописи XIV века / 
отв. ред. М. Н. Тихомиров. – М., 1961. - 700 с. 



Кравчук П. П. Становлення 
інституту позбавлення волі 
в Давньоруській державі : 
іст.-прав. нарис / П. Кравчук. 
– Запоріжжя, 2009. –   28 с. 

Ярослав Мудрий (978-1054). La Russie pittoresque, sous la direction 
de M. Jean Czynski, л.16. Париж, 1837 

Дювернуа Н. Л. Источники права 
и суд в Древней России: Опыты 
по истории русского 
гражданского права / Н. Л. 
Дювернуа. - С.-Пб., 2004. - 396 с. - 
(Антология юридической науки). 



      Фундаментальне комплексне 
дослідження колективу науковців 
Національної академії правових наук 
України, якому присуджено Державну 
премію України в галузі науки і техніки 2011 
року. Перший том розглядає загальні 
проблеми формування та розвитку правової 
системи України – методологічні проблеми 
дослідження правової системи, процес 
історичного становлення правової системи 

України від «Руської Правди» Ярослава 
Мудрого до сучасності, вироблення поняття 
правової системи, висвітлення її 
особливостей, структури та тенденцій її 
розвитку.  

Правова система України: історія, стан та 
перспективи : у 5 т. / Акад. прав. наук України. 
– Харків : Право, 2008. – Т. 1 : Методологічні та 
історико-теоретичні проблеми формування і 
розвитку правової системи України. – 728 с.  
   Зі змісту: Гончаренко В. Д. Право України в 
період Київської Русі і часів феодальної 
роздробленості / В. Д. Гончаренко. – С. 222-
232. 

 The Legal system of Ukraine: Past, Present, and 
Future : in 5 v. / National academy of legal 
sciences of Ukraine: V.1 : Methodological, 
historical, and theoretical problems of the 
forming and development of the legal system of 
Ukraine / gen.ed. V. Tatsiy ; ed. O. V. Petryshyn 
[et al.]. - Kyiv; Kharkiv : Pravo, 2013. - 808 p. 



            Ярослав полишив по собі пам’ять в історії як князь-
будівничий Русі. Він, за висловом  М. Костомарова, мав 

«справжню пристрасть до будов», про що свідчать  
літописці. 

Ярослав розширює Київ. Мініатюра з Радзивіллівського літопису XV ст.  

Ярослав Мудрий - Будівничий. 
Реконструкція С. Висоцького та 

Ю.Коренюка відновлених 
фрагментів ктиторської фрески 

Софійського собору в Києві. 

Духопельников В. М. 
Ярослав Мудрый  
 / В. Духопельников. – Х., 
2009. – 122 с. – 
(Знаменитые украинцы). 



Софійський собор 

Золоти ворота 

      Ярослав розпочав розбудовувати Київ: місто істотно 
розширилося; з’явилися чотири в’їзні брами: Золота, 
Угорська, Лядська і Жидівська. Зводилися дво- і 
триповерхові будинки з галереями та балконами; 
побільшало ринків; діяло 400 церков. Окрасою Києва став 
Собор святої Софії, збудований за зразком храму Софії у 
Константинополі. 



Собор Святої Софії в Києві: Книга-альбом.- 
К.,2001.-352с.:іл. 

 Портрет родини Ярослава Мудрого. Фреска ХІ ст.. 

     За князювання Ярослава нові храми та палаци заясніли 
розписами, мозаїками, фресками та іконами. Створювали їх 
майстри, запрошені Ярославом із Греції. Така політика створила 
умови для піднесення ремесел. 



      Значних зусиль докладав Ярослав у поширенні і зміцненні християнства, 1039 року було засновано Київську 
митрополію. Наприкінці 40-х - на початку 50-х років, коли намітився конфлікт князя з Візантією, що завершився 
морським походом руських дружин 1043 року на Царгород, Ярослав ставить у Києві першого руського митрополита 
негрецького походження – Іларіона, чим зміцнює незалежність Київської митрополії. 

«Дом Божий великьій его премудрости созда на святость 

и освящение граду твоєму»                                                                                                                    
«Слово про закон і благодать» Митрополита Іларіона 

Поставлення Іларіона митрополитом у Софії Київській. 
Мініатюра  Радзивілівського літопису. XY ст. 



   Ярослава Мудрого вважають 

першим монархом-просвітителем, 
одним із найосвіченіших людей свого 
часу. За його правління багато книг 
духовного змісту було перекладено на 
церковнослов’янську з грецької та 
інших мов. Звелівши духовенству 
навчати дітей грамоти, він створив 
першу систему освіти на Русі.  
     За його розпорядженням була 
відкрита перша школа при 
Софійському соборі в Києві.  

Харук С., Харук А. Медаль «Ярослав Мудрий»  

Алексеев С. В. Ярослав Мудрый. 
Самовластец Киевской Руси /       
С. В. Алексеев. – М., 2006. - 304 с. 

«І в дорослому, і в похилому віці, вже як 
верховний володар Русі, він вкрай 
неохоче сідав на коня і лише в разі 
особливої потреби брав участь у 
походах. Книга і перо були для нього 
милішими меча та військового 

обладунку».                   М. Брайчевський. 1999 



Б. А. Чориков. Ярослав Мудрый обучает детей. Гравюра. 

«В лето 6536. Иде Ярослав … к  Новугороду, и 
събрав от старост и от попов детей 300 

учити книгом».                              М. Брайчевський. 1999 

Ярослав Мудрый (980-1054) 
великий князь киевской, 
государственный и 
культурный деятель//Сто 
великих украинцев. - М.; К., 
2001.  
С. 27- 35 

Ярослав Мудрий 
//Журавльов Д. В. Хто є хто 
в українській історії : 
[князі, гетьмани, 
повстанці, диктатори, 
видатні особи XX ст.] 
 / Д. В. Журавльов . - Х., 
2011. - С. 33-36 



          Визначною подією стало заснування 
Ярославом Мудрим першої на Русі бібліотеки. При 
ній була книгописна майстерня-скрипторій, де 
переписувались та перекладались книги з грецької 
мови на слов'янську. Там зберігались, головним 
чином, богослужебні книги (євангелії, служебники, 
апостоли, мінеї, повчання тощо), а також література 
з світової історії, географії, астрономії, філософські 
та юридичні трактати та різні державні документи 
(договори, акти, князівські грамоти).  
     Освіченою була і вся родина князя. Відомий 
підпис його дочки Анни – королеви Франції. Син 
Всеволод знав п'ять іноземних мов, а онук 
Володимир Мономах був відомим письменником.  

Переписування книжок у 
князівському скрипторії за 
Ярослава Мудрого. 
Мініатюра з літопису.  

О. Гальчинська. Бібліотека Ярослава Мудрого. 2007 



Б. А. Чоріков. Повчання Ярослава синам. Літографія.  1863 

     Ярослава Мудрого турбували 
майбутнє держави й небезпека 
міжусобиць. Пророче лунали 
слова заповіту, який він залишив 
1054 р. своїм синам: «Ось я лишаю 
світ цей, сини мої; живіть у 
любові, оскільки ви – брати, від 
одного батька і однієї матері. І 
якщо будете жити в любові один 
до одного, Бог буде з вами і 
підкорить вам ворогів ваших… 
Якщо ж будете в ненависті 
жити, у розбраті і міжусобицях, 
то загинете самі й загубите 
землю батьків своїх і дідів своїх, 
яку вони здобували трудом своїм 

великим». 

Плохій С. Брама Європи : Історія 
України від скіфських воєн до 
незалежності / С. Плохій. - Х. , 2016. - 
496 с. 



     Помер Ярослав Мудрий у Вишгороді на руках свого улюбленого 

сина Всеволода й знайшов вічний спочинок у київському храмі, 
збудованому ним самим в ім’я Святої Софії, премудрості Божої. 

В. О. Нагорнов. Ярослав Мудрий, 2013 Давньоруські писала (стилі) Повідомлення 
про смерть Великого Київського князя 
Ярослава Мудрого. Графіто на стінах 
Софійського собору. 

https://www.youtube.com/watch?v=3pitjzmz0Uo 
 

Фильм-расследование ВОЗВРАЩЕНИЕ . Вся правда о поиске останков 

Ярослава Мудрого. 

https://www.youtube.com/watch?v=3pitjzmz0Uo
https://www.youtube.com/watch?v=3pitjzmz0Uo


        Указом  Президента  України  від 4.11.1995 р.   Національній юридичній  
академії  України  присвоєно  ім'я  Ярослава  Мудрого.  
          Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  4 грудня 
2013 р.  № 1697   Національний  університет  «Юридична академія  України 
імені  Ярослава  Мудрого»  перейменовано  на   
Національний  юридичний  університет  імені  Ярослава  Мудрого. 

       Восени 1999 р. у Харкові  біля  входу  до  
Національної  юридичної  академії  України було  
відкрито  пам'ятник  Ярославу  Мудрому 
(архітектори  Віктор  Лівшиць  і Анатолій Антропов). 



      Вченими кафедри історії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого було видано фундаментальні праці в яких висвітлюється життя та діяльність одного з 
найвідомівших князів періоду Давньої Русі, ім'я якого носить наш університет. 



     Перший том «Великої 
української енциклопедії», 
підготовлений Національною 
академією правових наук, 
Інститутом держави і права  В. М. 
Корецького НАН України, 
Національним юридичним 
університетом імені Ярослава 
Мудрого містить матеріали, що 
стосуються найбільш важливих 
подій, досвіду та традицій 
багатовікового українського 
державотворення, а також, подій 
періоду княження Ярослава 
Мудрого. 

Князь Ярослав Мудрый. Гравюра 1805  

З  колекції  фонду бібліотеки 
 

 

 



  

 

«Його часи, його порядки зісталися на цілі століття потім взірцем, правилом, основою для 
всяких розпоряджень, а все його князювання – світлою і щасливою добою супроти пізніших 
бід, які впали на долю України потім».                                                                                 М. Грушевський,1913 

      В  сучасній  Україні  встановлено  високу  державну  
нагороду  – Орден князя  Ярослава  Мудрого   (1995),  для 
нагородження  громадян  за  видатні особисті  заслуги  перед  
українською  державою  в  галузі  державного будівництва,  
зміцнення  міжнародного  авторитету  України,  розвитку 
економіки,  науки,  освіти, культури,  мистецтва, 
охорони здоров'я, за благодійну,  гуманістичну   
та  громадську  діяльність. 

        Національною  академією  правових  наук  України  та  
Національним  юридичним університетом  імені  Ярослава  
Мудрого  заснована  Премія імені  Ярослава  Мудрого   (2001) –  
визнання  видатних заслуг  науковців-правознавців  та  
практиків-юристів  в розбудові  правової  демократичної  
держави  України. 

Ярослав Мудрый //Ушаков Д. А.  
Великие украинцы / Д. А. Ушаков. 
- Х., 2011. - С.16-18 



            Ярослав Мудрий зробив для Київської Русі  
            багато доброго й важливого.  
Він став лідером нації та могутнім володарем  
однієї з найбільш розвинених країн Європи  
того часу.  
Більша частина діянь 
князя пережили свій час.  
Його спадком стали літописи і  
закони, добре налагоджені зв’язки 
з країнами Європи. 

Наукова бібліотека НЮУ імені Ярослава Мудрого. 2019 
Уклад., дизайн:  голов. бібліотекар Рибалова О.М. 


