XVI Міжнародна конференція «Політ. Сучасні проблеми науки»

УДК 32:303.446’’09’’–’’10’’ (043.2)
Педченко Є.
Національний авіаційний університет, Київ
ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО ТА ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Актуальність порівняльного аналізу політичної діяльності Руських князів
Володимира Великого (979-1015) та Ярослава Мудрого (1019-1054)полягає у
тому, що, по-перше, в наш час значно підвищується інтерес до пошуків шляхів і
способів виходу з постійних політичних криз, побудови демократичної держави з
стійкою системою європейських цінностей; по-друге, утвердження і розвиток
національної самосвідомості громадян України сприяє зацікавленню історією
країни та видатних осіб, які визначили напрям національної історії. Базою нашого
дослідження є літопис «Повість врем’яних літ» Нестора-літописця.
Метою даної роботи є аналіз історичної спадщини київських князів
Володимира Великого та Ярослава Мудрого, спроба дати оцінку їх особистого
внеску у розвиток важливих аспектів тогочасного суспільства: внутрішньої та
зовнішньої політики, дипломатії та культури.
Для досягнення визначеної мети поставлено ряд завдань: характеристика
діяльності Володимира Великого і Ярослава Мудрого, як видатних державних
діячів; аналіз внутрішньої політики обох князів та результатів їх правління для
держави Київська Русь; осмислення дипломатичної діяльності правителів;
висвітлення важливих напрямків розквіту культурного життя Київської Русі.
Дослідження здійснене з допомогою описового та порівняльного методів.
Здійснені Володимиром перетворення – запровадження нової релігії
(християнства) на рівні держави, його особистісне та моральне
самовдосконалення стали підставою для зарахування його до святих Руського
православ’я. Держава князя Володимира Великого стала однією з найбільших у
Європі і досягла високого рівня військової могутності, економічного розвитку та
культурного піднесення.
У період правління Ярослава Русь входить у ареал політичного та
культурного розквіту. На зовнішньополітичній арені Ярослав Мудрий досяг
зміцнення міжнародного авторитету Київської Русі. Він зруйнував залежність
руської православної церкви від Візантії.
Правління Володимира сприяло швидкому територіальному розвитку Русі. За
князювання Ярослава активізувалася внутрішня розбудова держави.
Тому період князювання Володимира Великого й Ярослава Мудрого, без
сумніву, був для Київської Русі визначним етапом політичної, економічної,
культурної могутності, сприяв державному утвердженню та територіальному
об’єднанню.
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