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Вступ
Наукова монографія академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора,
засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства, головного редактора
наукового журналу «Українознавець» Віктора Ідзьо «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017
році» досліджує міжнародну діяльність Інституту Східної Європи(ІСЄ), в перший рік найактивнішої діяльності з
часу набуття юридичної особи в органах юстиції України, яка відбулася 10 липня 2017 року.
Праця «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» робить глибокий аналіз фото-джерел з
нового архіву Інституту Східної Європи, більшість яких аналізуються та апробуються вперше.
В монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» буде наголошено, що досліджені
архівні фото-джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворюють активну міжнародну науково-громадську діяльність
нового Інституту Східної Європи у 2017 році. У монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у
2017 році» буде наголошено, що наукове дослідження напрацьоване на фото-джерелах є одне і перших нових
наукових досягнень, яке вносить свій вклад в сучасний розвиток науки та освіти в Україні та Європі.
В дослідженні буде показано, що в 2017 році нова юридична особа, науково-дослідниий та громадський заклад
- Інститут Східної Європи, втілює кардинально нові завдання в розбудову суто української міжнародної науковоосвітньої та видавничої системи на суто європейських науково-освітніх історичних та культурно-христиняських
традиціях. У праці на основі фото-документів та участі в реальних міжнардоних заходах, Інститут Східної
Європи продемонструє свої реальні міжнородні досягнення. У монографії «Міжнародна діяльність Інституту
Східної Європи у 2017 році» також буде показано, що ІСЄ спрямований на розвивати основи українського
міжнародного наукового, освітнього, культурно-християнсько прогресу для формування інтенлектуального
потенціалу в українських науковців та освітян на основі міжнародної європейської науково-освітньої співпраці.
В монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» на основі фото-документів та
звітів буде показоно, що в 2017 році Інституту Східної Європи на основі міжнародної співпраці засновує
профільні науково-дослідні закордонні Відділи, для координації розвитку європейських українознавчих
проблем. Також у монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» буде наголошено,
що Інститут Східної Європи успадкував і продовжив наукову та освітню львівську традицію з епохи
відновленого Священною Римською імперією - Галицького короліства. Власне у XVIII cтолітті на основі
реорганізації Ставропігійського братства, в Львові засновано в 1788 році «Львівський Ставропігійський
Інститут», який до кінця ХІХ століття був єдиною науково-освітньою інституцією в Західній Україні, який
відігравав велику роль в науково-освітньому та культурно-християнському житті українців, формуючи
українську наукову, освітню, християнсько-релігійну, культурну та політичну еліту до ХХ століття.
Отже у монографії засновника та директора ІСЄ, завідувача Кафедрою Українознавства, головного редактора
наукового журналу «Українознавець» Віктора Ідзьо «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017
році» буде показано, що епоха ХХІ століття, після «Революції Гідності», особливо в 2017 році, в час юридичної
реєстрації в органах юстиції України Інституту Східної Європи, внаслідок активної міжнародної діяльності ІСЄ,
постала епоха міжнародної науково-освітньої та культурно-християнської співпраці ІСЄ на основі нових
європейських цінностей в Україні. Власне в умовах незалежності України, після «Революції Гідності», що буде
показано в монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році», Інститутом Східної
Європи генерується нова міжнародна науково-освітня, громадська та культурно-християнська діяльність…

Вчений секретар Вченої Ради Інституту Східної Європи, професор Зіновій Партико.
Засновник та директор Інституту Східної Європи, академік Віктор Ідзьо.
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Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році.
Обговорення праці Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі».
Перемишль, 10 липня 2017 року.
В суботу, 10 липня 2017 року, о 17-00, на запрошення Перемишльського відділу Українського Історичного
Товариства в Польщі, в місті Перемишлі, в Республіці Польща, відбулось обговорення праці професора Абрама
Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», що вийшла в м. Перемишлі в Інституті
Полудньово-Всходньому.

На запрошення організатора та модератора обговорення від Перемишльського відділу Українського
Історичного Товариства в Польщі, доцента Михайла Козака в обговоренні праці Абрама Нагума Полака «Хозарія
– дії королівства жидівського в Європі» взяв участь завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор
Святославович Ідзьо.
З вступною промовою на презентації праці професора Абрама Нагума Поляка «Хозарія – дії королівства
жидівського в Європі» виступив організатор та модератор презентації від Перемишльського відділу Українського
Історичного Товариства в Польщі, доцент Михайло Козак, який наголосив: «що особисто знав Абрама Нагума
5

Полака, він народжений в Польщі, звідки виїхав в Ізраїль. Його праця, це історичний нарис про єврейську
державність в Європі, Хозарію, яка мала вплив як на політичний так і торгово-економічний розвиток, як України
і Європи та Азії, так і Переднього Сходу. Праця використовує джерельну базу, яка може бути корисною і для
вивчення політичного, економічного та культурно-релігійного життя Української держави ІХ-XIV століть…».
Точку зору з польської сторони, наголосив доцент Михайло Козак на цю працю ми вже знаємо, оскільки
схвалив її вихід Інституту Полудньово-Всходній в Перемишлі, надамо тільки список розділів та карту з
польського видання…
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Слід наголосити, що праця зачіпає і історію Української держави IХ-ХIVстоліть, використовує
давньоукраїнські джерела, «Літопис Нестора» та ілюстрації, своєрідно трактуючи всю історію українськоєврейських відносин…
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Тому для з’ясування цих українсько-єврейських відносин епохи давньої Української держави IХ-ХIV століть
та Хозарського каганату мною запрошено визначного фахівця з цієї наукової проблеми, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії
Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо. Хочу наголосити, що доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо є яскравим сучасним
представником української наукової історичної школи України: академіків Михайла Грушевського - Івана
Крип’якевича - Володимира Грабовецького, продовжує дослідження українських середньовічних історичних
процесів, чому є підтвердження, це вихід його наукових монографій, що вийшли під грифом Міністерства освіти
та науки України: «Українська держава в IХ-ХIVстоліттях» та цьогорічна в 2017 році «Русь-Україна в IХ-ХIV
століттях» та багато інших. Наголощу присутнім, передусім гостям з США, що з усіми його працями з цієї
проблематики можна познайомитися на сайті Інституту Східної Європи, який він організував, зареєстрував в
органах української юстиції та очолює в Україні з центром у місті Львові - www.easterneurope.nethouse.ua

Як стало мені щойно відомо, з наданого з органів юстиції України офіційного документу, я маю честь
оголосити, що з нинішнього дня, тобто з 10 години ранку 10.07.2017 року Інститут Східної Європи є в Україні та
Європі незалежною юридичною науково-дослідною організацією з чим і вітаю її засновника та першого
директора, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо.
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Як бачимо з документів Інститут Східної Європи(ІСЄ) вже має свій Герб, Печатку, визначив мету та головні
напрямки науково-дослідної діяльності. В структурі ІСЄ є Кафедра Українознавства та журнал «Українознавець».
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Слід наголосити, що з цієї наукової проблематики директор Інституту Східної Європи», завідувач Кафедрою
Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор
Святославович Ідзьо неодноразово проводив у Львові Міжнародні наукові конференції, на яких я мав честь
представляти Перемишльський відділ Українського Історичного Товариства в Польщі. Отже надаю слово для
історичної наукової думки на працю професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в
Європі», що вийшла в місті Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому, вченому з України, з Львова,
завідувачу Кафедрою Українознавства, директору Інституту Східної Європи, доктору історичних наук,
професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України Віктору Святославовичу Ідзьо.
…Шановні вчені Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, шановні гості
з США, шановний доценте Михайло Козак, дякую за можливість довести українську наукову точку зору на вище
зазначену наукову проблему з україно-єврейських політичних та торгово-економічних відносин епохи РусиУкраїни...
Перед викладом свого наукового світобачення вітаю Вас з 25-ти літтям з часу утворення Об’єднання українців
у Польщі та Українського Історичного Товариства в Польщі, бажаю нових громадських та наукових злетів!
Що стосується праці професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», що
вийшла в місті Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому, наголошу: «VIII-ІХ століття нашої ери є часом
зростання могутності як Хозарського каганату, так і часом зростання могутності Української держави...
Українська держава в ІХ столітті формувалася в середовищі родового ладу в умовах протистояння Києву
родових княжінь. Боротьба за Русь-Україну проходила в декілька етапів і була затьмарена кров’ю, оскільки
тільки жорсткість і могутня військова сила могла об’єднати волелюбні українські племінні княжіння, що
проживали від Дону до Карпат. У цій боротьбі Києву за злучення в велику і могутню Українську державу
протистояв Хозарський каганат, який не бажав першості в торгово-економічній діяльності Українській державі,
як в Східній Європі так і в Азії. Уже в епоху київських князів Аскольда і Діра зароджуються принципи
політичної й економічної єдності проти зовнішніх політичних і торгово-економічних ворогів, зокрема і
Хозарського каганату. Ці великі київські князі мріяли об’єднати територію від Карпат до Дону в Українську
державу, однак, намагалися вирішити це мирним шляхом переговорів, а не шляхом насильного підкорення,
зокрема Хозарського каганату, який вів агресивну політику та торгово-економічну війну щодо Києва…
Сукупність фактів, які подають нам візантійські, арабські, хозарські, вірменські джерела ІХ століття, дають
право стверджувати, що в ІХ столітті Русь-Україна була великою і добре централізованою державою, процес
централізації якої почав досягати рівності в порівнянні з політичною та економічною могутністю Хозарського
каганату… Політична ситуація в час вокняжіння князя Олега в Києві була, як бачимо з аналізу джерел,
стабільною. З Хозарією встановилися стабільні політичні та торгово-економічні відносини. Великий київський
князь Олег, утвердившись на київському престолі, розпочав щодо сусідів досить агресивну політику. Володіючи
всіма фіно-угрськими племенами, чудь, меря, слов’янами кривичі, словени новгородські, Смоленськом, Любечем,
Києвом, великий київський князь Олег дуже швидко узалежнив від Києва всі слов’янські князівства до Карпат,
окрім хорватів, які, як наголошує літописець, були йому “толковинами”, тобто союзниками. Власне, об’єднавши
Русь-Україну з Новгородським, Смоленським княжіннями, фіно-угрськими народами майбутньої ВолодимироСуздальської землі, фіно-угорськими народами, які проживали від Уралу до Балтики, великий київський князь
Олег, утвердивши столицю своєї великої держави в місті Києві, організував Українську державу за принципом
абсолютної влади, тому джерела заслужено називають його на зразок володаря Хозарської держави - «першим
каганом руським». Безсумнівно, за таких обставин активна політична, торгово-економічна діяльність такого
могутнього і войовничого володаря єдиної і міцної Української держави від Карпат по Дніпро, яка почала
витісняти політичне та економічне домінування Хозарського каганату, стала помітною як в Європі, так і в Азії і
налякала правителів Хозарського каганату, які почали активно протидіяти політичному і торгово-економічному
зміцненню Української держави. Як наголошує літописець, першими князь Олег приєднав полян і древлян, а
опісля розпочав хозарську війну, яка тривала з 884 до 885 року. В цей час великий київський князь Олег звільняє
з-під влади Хозарського каганату сіверян і радимичів, направляє свої військові походи на Дністер та Південний
Буг, де проживали уличі й тиверці та підкоряє їх Києву. Не зумів він побороти волинян і хорватів, які, однак, в
наступних війнах з Візантією були його союзниками. Як бачимо, великий князь київський Олег у 886-887 роках
об’єднав у єдину політичну систему – Українську державу, народи з різними ступенями феодального васалітету і
став її першим правителем-каганом Руси-України. Прийнявши Київ, великий князь Олег доклав усіх сил, щоби
забезпечити Українську державу стабільними торгово-економічними та політичними договорами з Візантійською
імперією та Західною Європою. Таку ж політичну та торгово-економічну агресивну діяльність великий князь
Олег проводив, щоб витіснити з європейських та азійських торгових ринків, й щодо Хозарського каганату.
В середині 60-х років Х століття, вже могутня Русь-Україна вступила на шлях довгих та затяжних війн,
оскільки сусідні країни, зокрема Хозарський каганат, витіснив торгово-економічне та політичне проникнення
Руси-України з ключових ринків Азії, Північного Причорномор’я та до Костянтинополя внаслідок слабкості
політичної влади, часу правління Українською державою, великої княгині Ольги. Власне в цей час регіональні
князі відчасти вийшли із покори центральної влади, відчасти, як радимичі та в’ятичі перейшли внаслідок
завоювання, в підданство до могутнього Хозарського каганату. Внаслідок складної політичної та торгово10

економічної ситуації, яка склалася внаслідок ослабленням Української держави, новий володар Руси-України,
великий київський князь Святослав Ігоревич розпочав велику війну з Хозарським каганатом, яка привела до
падіння Хозарської держави і включення її території та торгово-економічної інфраструктури до складу РусиУкраїни. Таким чином, як засвідчують джерела, Русь-Україна внаслідок військових експансій нового великого
київського князя Святослава, знищенням Хозарського каганату, стає активним учасником торгово-економічних,
політичних взаємин, особливо українсько-болгарських, українсько-візантійських в Південній, Східній Європі та
Азії, а єврейсько-хозарська еліта, яка була підкорена і переселена в Київ, стає в подальшому активним торговоекономічним компонентом переростання суто етнічної Української держави в Х столітті в Українську імперією з
центром в Києві. За рядом висновків вчених, великий київський князь Святослав переселивши єврейськохозарську еліту в столицю Української держави місто Київ, надав їй великі привілеї, які послужили торговоекономічному зростанню Києва…
Що стосується праці професора Абрама Нагука Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», то
вона для нас українців може стати історичним надхненням налагодження сучасних дружніх україно-єврейських
відносин… Завдяки аналізу приведених в праці джерел, ми можемо зрозуміти світобачення єврейського
професора на вище анонсовану проблему україно-європейських, польсько-єврейських етнічних, політичних і
економічних відносин, наголосив у висновок академік Віктор Святославовч Ідзьо…».

Засновник та директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії
Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо під час перебування в Перемишлі 10 липня 2017
року в день набуття ІСЄ юридичної особи в Україні та у день обговорення праці ізраїльського професора
Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі».
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Презентація в Інститутi Східної Європи(ІСЄ) на Кафедрі Українознавства монографії завідувача
Відділення «Християнська історія» академіка «Віктор Ідзьо. Раннньослов’янське суспільство і
ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на території України» на
науково-учбовій нараді з нагоди початку навчального року 1 вересня 2017 року.
На урочисте засідання Відділення «Християнська історія» Інституту Східної Європи, 1 вересня 2017 року, з
10 години, з нагоди святкування початку навчального року Інститутом Східної Європи та Кафедрою
Українознавства прибули майже всі вчені Кафедри Українознавста та Інституту Східної Європи, зокрема її
професори: О.В. Огірко, І.В.Огірко, В.О. Кобилюх, М.В.Кардащук, М.П. Недюха, В.С. Гаркуша, П.П. Кононенко,
З.В. Партико, доценти Кафедри Українознавства: В.В. Гаюк, М.В. Кардащук, В.С. Артюх, В.О. Хитрук,
заступник директора Інституту Східної Європи по господарській роботі В.Є. Панило, що внизу на фото з
директором Інституту Східної Європи, завідувачем Кафедрою Українознавства, академіком В.С.Ідзьо.

Представляючи на урочистому засіданні Відділення «Християнська історія» Інституту Східної Європи
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1 вересня 2017 року з нагоди святкування початку навчального року Кафедрою Українознавства прибули
майже всі завідувачі Відділень Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства: завідувач відділення
«Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент В. Артюх, завідувач відділення
«Санскритології та давньоукраїнської культури мистецтв і духовності як нашого питомого спадку збереженого як
в Україні так і в світі» кандидат філологічних наук. доцент В. Хитрук, завідувач відділення «Польськоукраїнської історії та історії України», магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення «Класичної
санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач відділення «Сучасної української літератури» Д. Корній,
завідувач відділення «Міжнародної народної дипломатії» І. Мелих, завідувач відділення «Сучасного українського
перекладу» О. Дудин, завідувач відділення «Класичної української літератури» Л. Різник, завідувач відділення
«Української книжної справи та книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення «Міжнародної громадської
співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук,
завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо, завідувач відділення «Праксеології та культури праці» М.
Павлюк та інші…
Отже першому засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи (ІСЄ), з нагоди початку
навчального року в Університеті «Львівський Ставропігіон» 1 вересня 2017 року відбулась презентація
Відділення «Християнська історія» науковою монографією завідувача Відділення доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо «Раннньослов’янське
суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на території України», яка
була видана за сприянням Директора Радіо «Воскресіння», завідувача Відділення «Праксеології та культури
праці» Кафедри Українознавства Мирослава Павлюка, якому Інститут Східної Європи, Кафедра Українознавства
складає велику Подяку...

Представляючи на першому засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи (ІСЄ), 1 вересня
2017 року, завідувача Відділення «Християнська історія» Кафедри Українознавства, доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо з науковою
монографією «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення
християнства на території України», ректор Університету «Львівський Ставропігіон», Голова Вченої Ради ІСЄ,
професор Кафедри Українознавства П.П. Кононенко наголосив, що завідувач Відділення «Християнська історія»,
завідувач Кафедри Українознавства доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи
України Віктор Святославович Ідзьо вирішив з 2017 року розпочати презентації науково-дослідної роботи всіх
Відділень Кафедри Українознавства ІСЄ. Щоб не було ніяких особистих претензій вчених з усіх Відділень, він
вирішив розпочати розгляд науково-дослідної роботи з презентації свого Відділення «Християнська історія»…
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Голова Вченої Ради Інституту Східної Європи, завідувач відділення «Культура та література України», доктор
філологічних наук, професор Кафедри Українознавства П.П.Кононенко також наголосив: “що така звітна участь
чекає всі Відділення Кафедри Українознавства ІСЄ. Подивіться на стенд, на ньому більшість книг це праці як
завідувача Кафедри Українознавства так і вчених нашої Кафедри, їх треба збільшувати, і це головне завдання в
науково-дослідній праці Кафедри…”.

Приємно що в основі цього стенду є праця, яка лежить в основі докторської дисертації доктора історичних
наук, професора, академіка В.С. Ідзьо, яка і сьогодні є актуальною в з’ясування християнської історії на території
України. Ця праця постійно доопрацьовується і є край потрібною в українському християнському сьогоденні…
Приємно відзначити, що це монографія «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність.
Зародження і становлення християнства на території України» завідувача Відділення «Християнська історія»,
завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професор, академіка АНВШ України Віктора
Святославовича Ідзьо, якого для презентації Відділення «Християнська історія» та монографії запрошую до
виступу. Наголошуючи на активному вкладі в розвиток Інституту Східної Європи Кафедри Українознавства на її
Відділень, за 2003-2017 роки, завідувач Кафедри Українознавства, директор ІСЄ, академік В.С. Ідзьо зауважив,
що в наступному 2018 році Кафедрі Українознавства виповниться 15 років(2003-2018рр.), а це означає, що всі її
Відділення повинні активно готуватися до презентації своєї науково-дослідної діяльності…
Хочу наголосити, що Відділення «Християнська історія» на Кафедрі Українознавства Інституту Східної
Європи було відкрите 2 жовтня 2015 року, воно зразу включилось в активну працю, результатом якого є
нинішня презентація як Відділення так і монографії «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України» ….

Що стосується самої презентованої монографії «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України», то вона вперше засобами сучасної
історичної науки робиться глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних та
топографічних джерел, більшість яких, під таким кутом зору вивчають ранньослов’янське суспільство,
ранньослов’янська державність, зародження і становлення християнства на території України та його ранні
14

християнські традиції». Всесторoнньо та детально з її аналізом можна познайомитися як на Сайті Інституту
Східної Європи: www.easterneurope.nethouse.ua, так і на Сайті Радіо «Воскресіння», яке і є промотором видання
всестороннього науково-християнського аналізу: www.rr.lviv.ua. Хочу лиш наголосити, що монографія що
презентується сьогодні 1 вересня 2017 року на Кафедрі Українознавства ІСЄ у Відділенні «Християнська
історія» також презентувалася в наукових середовищах УГКЦ в Львові, Києві, Перемишлі, Празі, Відні, Римі та
Ватикані та в Католицькому Університеті Павла Апостола в Римі, про що засвідчують нище подані фотодокументи. В рамках заходу обговорено XVIІ Число наукового журналу «Українознавець» за 2017 рік...
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В урочистому засіданні Інституту Східної Європи, 1 вересня 2017 року, взяв участь завідувач Відділення,
журналіст Ігор Мелех, який обговорив нові аспекти українсько-італійської співпраці ІСЄ в Римі та Неаполі…
22

Міжнародна наукова конференція «Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення, перспективи»
присвячена до 400-ліття Василіaнського Чину Святого Йосафата.

14-17 вересня 2017 року, у Львові, у Будинку вчених по вулиці Листопадового чину д. 6, під патронатом
Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава відбулась Міжнародна наукова
конференція «Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення, перспективи» яка була присвячена до 400ліття Василіянського Чину Святого Йосафата. В Міжнародній науковій конференції «Чин святого Василія
Великого – історія, сьогодення, перспективи», приуроченої цьому Великому ювілею взяли участь Глава УГКЦ
Блаженніший Святослав та головний настоятель чину, о. Протоархимандрит Генезій Віомар з Риму, владика
Іриней з Риму, а також доповідачі та гості з України, Польщі, Італії, Литви, Канади, Бразилії.

Учасники та гості Міжнародної науковій конференції
«Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення, перспективи».
У Міжнародній науковій конференції «Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення, перспективи»,
приуроченої цьому Великому ювілею взяли участь від Інституту Східної Європи 15-16 вересня 2017 року
наступні вчені: директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук
23

Вищої Школи України Віктор Ідзьо, заступник директора ІСЄ доктор фізико-математичних наук, професор Ігор
Огірко, провідний науковий співробітник доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Олег Огірко.

На конференції було наголошено, що ось уже 400 років Чин святого Василія Великого трудиться для святої
Церкви і Божого народу, проповідуючи святе Євангеліє. Василіянські монастирі беруть свій початок від святого
Василія Великого (329-379), єпископа і Вчителя Церкви, одного з найвизначніших Отців Східної Церкви. До
сьогодні його «Ширші і Коротші Правила» становлять основу Конституцій Чину…З нагоди святкування 400
ліття Чину святого Василія Великого Інститутом Східної Європи були виголошені привітання, подаровані
книги…
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На завершення участі, директор Інституту Єхідної Європи, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України Віктор Ідзьо проанонсував свої подаровані наукові праці: “Релігійна культура Європи і
зародження, становлення та розвиток християнства в Україні”. - Львів “Ліга - Прес”, 2007. - 317 с. , “Король Русі
Лев Данилович (1292 - 1301). - Л. “Сполом”, 2008. - 44с.”, ”Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті.
- Львів “Сполом”, 2008.-64c. Віктор Ідзьо. Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та
Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях”. - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2014р. - 268с.”, ”Нарис історії Української ГрекоКатолицької Церкви - за свідченнями джерел російських архівів. - Івано-Франківськ “Сімик”, 2017р. - 48с.”…
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Наукова міжнародна праця в Інституті Східної Європи
на Кафедрі Українознавства, в науковому журналі «Українознавець».
19 вересня 2017 року в Інститут Східної Європи на Кафедру Українознавства, в науковий журнал
«Українознавець» з Риму, Праги та Мюнхена для подальшої координації науково-учбового процесу Інституту
Східної Європи, прибули завідувачі наукових відділень: кандидат філологічних наук, доцент Василь Хитрук з
Риму, завідувач відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» - Ян Лорченко з Праги, член
Редакційної Ради наукового журналу «Українознавець», доктор філологічних наук Ярослав Крик з Мюнхена.

В ході зустрічі в першу чергу було обговорено і затверджено план подальшої діяльності наукових відділень та
друкованого органу Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, наукового журналу «Українознавець»…
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Презентовано нову наукову працю доцента В. Хитрука, що вийшла під грифом Інституту Східної Європи та
Кафедри Українознавства «Короткий Енциклопедичний. Етимологічний Словник Українознавця і Слов’яноведа».

Обговорено з завідувачем відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» Яном Лорченком
написання великої монографії про його батька - «Микола Лорченко - полковника Української Народної
Республіки і професор математики в 1920-30-х роках в Українській господарській академії у Подєбрадах»…

Директор ІСЄ В. Ідзьо і завідувач відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» - Я. Лорченко
Полковник - професор М. Лорченко, фото 20-х років (За Державність. - Варшава. - 1938. - Ч.8.
У висновок слід наголосити, що під час перебування 2016 році в Празі в Чехії, директор Інституту Східної
Європи, завідувач Кафедрою Українознавства доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктора Ідзьо і завідувач відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» - Ян Лорченко відвідували
могилу полковника Української Народної Республіки, професора-математика Миколи Лорченка, який похований
на Ольшанському цвинтарі у Празі…
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Зустріч директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора,
академіка Віктора Ідзьо з Санфрациским мистецтвознавцем та письменницею Ляльою Лісовською.
3 жовтня 2017 року в Інституті Східної Європи на Кафедрі Українознавства відбулась зустріч з гостею з США,
з Санфранциско, з випускницею Санфранциського Інституту Мистецтва, бакалавром мистецтва, письменницею,
Л. Лісовською, яка є внучкою українського письменника ХХ століття Юрія Горис-Горського.
Як наголосила сама гостя вона є також автором перекладу на англійську мову романів свого діда «Про
мелодії» та» Пам’ятна молодість». Мистецтвознавець та письменниця Ляля Лісовська, також наголосила, що
популяризує в Україні та США як творчість свого дідуся так і книги з української історії та епохи в якій жив і
боровся в Україні її дідусь…

Від Інституту Східної Європи, Кафедри Українорзнавства та з гостею провів зустріч директор Інституту
Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік Академії
Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, а також викладач Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
Богдан Ханас меценат першого Випуску журналу «Українознавець», які запропонували опублікувати
літературно-наукову статтю про громадську та літературну діяльність Юрія Горис-Горського в науковому
журналі «Українознавець»…

Гостю з США Лялю Лісовську також було запрошено на Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як
національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII ст.»), що відбудеться 18 листопада 2017 року з
11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13)…
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Зустріч з професором, завідувачем Кафедрою Бодібілденгу та Фітнесу Василем Безпаленком.
11 жовтня 2017 року в рамках налагодження співпраці Інституту Східної Європи(Львів. Україна) і Литовським
Приватним Спортивним Університетом(Вільнюс. Литва) директором Інституту Східної Європи, завідувачем
Кафедрою Українознавства, професором Віктором Ідзьо та професором, завідувачем Кафедрою Бодібілденгу та
Фітнесу Василем Безпаленком, відбулась зустріч на предмет розширення науково-освітньої гуманітарної
співпраці між українськими та литовськими вченими в контексті раніше підписаної угоди…

Від Кафедри Українорзнавства та Інституту Східної Європи з гостем провів зустріч завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук
Вищої Школи України Віктор Ідзьо, а також заступник директора ІСЄ, професор Ігор Орірко.

На завершення переговорів гостю від Кафедри Українорзнавства та Інституту Східної Європи було
анонсовано і подаровано наукову працю завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професор, академіка АНВШ України Віктор Ідзьо «До історії однієї могили на
Закерзонні»…
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Презентація Інститутом Східної Європи, Відділу козацтва, нового числа наукового журналу
«Українознавець» на Міжнародній Козацькій Раді Ліги Українського Козацтва.
7 жовтня 2017 року відбулась козацька рада Ліги Українського Козацтва(ЛУК) на якій верховний отаман ЛУК
Василь Павелечко прозвітував про результати роботи в 2017 році, розповів про плани ЛУК на 2018 рік…

…На козацькій раді Ліги Українського Козацтва(ЛУК) виступив науковий радник oтамана ЛУК, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який доповів ЛУК, що заснований та
очолюваний ним Інституту Східної Європи з 10.07.2017р. вже є самостійним юридичною особою і науководослідним закладом України. За таких обставин Інститут Східної Європи утворив Козацький Відділ, який
сприятиме розбудові наукових інституцій ЛУК в Україні та Європі…
Директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо
побажав розвивати Козацьким відділом ІСЄ з Лігою Українського Козацтва співпрацю по проведенню в Львові
міжнародних наукових конференції з проблем козацтва. Директор ІСЄ, академік Віктор Ідзьо наголосив, що
завідувачем Козацького Відділу обраний вчений, генерал козацтва -Тарас Каляндрук.

Директор Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктор історичних наук, академік Віктором Ідзьо наголосив, що ІСЄ
складається з Кафедри Українознавства, яка має наукові Відділення, науковий журнал «Українознавець»...
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30 вересня в ІСЄ утворено Вчену Раду, яку очолює академік П. Кононенко, вчений секретар проф. З. Партико.
Директором Інституту Східної Європи В. Ідзьо викладено всі юридичні документи, продемонстровано герб та
печатку Інституту Східної Європи, презентовано нове число наукового журналу «Українознавець»…

Інститут Східної Європи, запросив ЛУК на Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна еліта
в Українській козацькій державі в XVI-XVIII ст.», яку проводить ІСЄ і яка відбудеться 18 листопада 2017 року з
11 год. у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці (пр. Т.Шевченка, д.13).

На завершення всі присутні на Міжнеардній козацькій раді взяли участь в фестивалі бойових мистецтв
«Аркан», співорганізатором якого є Міжнародна федерація бойового Гопака, яку очолює викладач, виконувач
обов’язки доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Володимир Пилат.
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Призначення завідувача Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia
Populare» Кафедри Українознавства Інституту Східної Євpопи журналіста Ігора Мелеха заступником директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи
та співпраця з Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола.
16 жовтня 2017 року після святкування в Львові свята Покрови Пресвятої Богородиці, на Кафедру
Українознавства(КУ) Інституту Східної Європи(ІСЄ) з Риму прибув завідувач Відділення «Міжнародної народної
дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» Кафедри Українознавства Інституту Східної Євpопи
журналіст, член Асоціації римських журналістів, Ігор Мелех.
За таких обставин на Кафедрі Українознавства ІСЄ під керівництвом завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора
Ідзьо, всіх вчених Кафедри Українознавства, заступника директора з науково-технічної співпраці Інституту
Східної Європи доктора фізико-математичних наук, професора Ігора Огірка, співробітників Інституту Східної
Євpопи та Кафедри Українознавства, директора видавництва журналу «Українознавець», кандидата хімічних
наук, доцента Кафедри Українознавства Олександри Романюк, було обговорено проблеми подальшої міжнародної
науково-освітньої співпраці з Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола, зокрема спільне
вшанування в першій половині грудня 2017 року в містах Неаполі та Римі засновника Українського королівства в
ХІІІ столітті - Папи Римського Іннокентія IV…

На нараді завідувачем Кафедрою Українознавства, директором Інституту Східної Європи, доктор історичних
наук, професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо наголошено, що Інститут Східної Європи приділяє
міжнародній співпраці з Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола, з яким підписав Угоду про
співпрацю в 2016 році, велику увагу. Директором ІСЄ, академіком Віктор Ідзьо було наголошено, що заснований
і очолюваний ним Інститут Східної Європи з 10 липня 2017 року вже є самостійною юридичною особою і
науково-дослідним та громадським закладом України, який буде активно розбудовувати науково-дослідну
співпрацю з Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола…
Директором Інституту Східної Європи академіком Віктором Ідзьо було сказано, що Інститут Східної Європи
складається з Кафедри Українознавства, яка має наукові відділення та наукового журналу «Українознавець».
30 вересня в Інституті Східної Європи утворено Вчену Раду, яку очолює доктор філологічних наук, професор,
академік Петро Кононенко, вчений секретар доктор філологічних наук, професор Зиновій Партико.
Заступник директора з науково-технічної роботи доктор фізико-математичних наук, професор в свою чергу
наголосив, що для успішного проведення вшанування Папи Римського Іннокентія IV наголосив для актиівї
розбудови ІСЄ потрібно проводити активну міжнародну діяльність, тому запропонував успішно працюючого на
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Кафедрі Українознавства, завідувача Відділення «Міжнародної народної дипломатії» журналіста-міжнародника
Ігора Мелеха, призначити заступником директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи. Власне
журналіст Ігор Мелех вже в якості заступника директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи в
грудні 2017 року в Неаполі та Римі буде проводити Круглі столи за участю Української Греко-Католицької
Церкви, української громади та італійців, які матимуть за мету вшанувати засновника Українського Королівства в
ХІІІ столітті - Папу Римського Іннокентія IV та подружити українців та італійців... Власне журналіст Ігор Мелех
вже в якості заступника директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи в грудні 2017 року в
Неаполі в кафедральному соборі святого Ювінарія, де покоються мощі Папи Римського Іннокентій IV, у
співпраці з Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола, організує нашому заходу міжнародну
мас-медійну підтримку…
…Для керівництва Римського Католицького Університету імені Павла Апостола через призначеного
заступника директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи, журналіста Ігора Мелеха в Рим були
передані офіційні документи про набуття Інституту Східної Європи самостійного юридичного статусу в
Україні…
Для керівництва Римського Католицького Університету імені Павла Апостола директор Інституту Східної
Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктором Ідзьо через заступника директора з Міжнародних
відносин, Ігора Мелеха просив передати відання і наголосити, що зареєстрований в органах юстиції 10 липня
2017 року Інститут Східної Європи, що складається з Кафедри Українознавства, яка має наукові відділення та
науковий журналу «Українознавець», утвореної 30.09.2017 року Вчену Раду, яку очолює доктор філологічних
наук, професор, академік Петро Кононенко, вчений секретар доктор філологічних наук, професор Зиновій
Партико, готовий до активної міжнародної науково-освітньої співпраці втому числі по проблемі захисту
наукових дисертацій, оскільки уже скоро, за угодою, ІСЄ робитиме захисти докторських дисертацій за ліцензією
МАУП - «Доктор філософії»...
Директор Інституту Східної Європи академік Віктор Ідзьо для керівництва Римського Католицького
Університету імені Павла Апостола через заступника директора з міжнародних відносин Інституту Східної
Євpопи, журналіста Ігора Мелеха надав всі офіційні юридичні документи, продемонстрував герб та печатку
Інституту Східної Європи, презентував нове число наукового журналу Кафедри Українознавства ІСЄ
«Українознавець»…
На завершення наради керівництво ІСЄ, вчені Кафедри Українознавства, редколегія журналу
«Українознавець» привітали журналіста Ігора Мелиха з призначенням його на важливу посаду - заступника
директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи і побажали йому успішної праці… Також
заступнику директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи журналісту-міжнароднику Ігору
Мелеху було наголошено, що детально з новим юридичним статусом Інституту Східної Європи керівництво
Римського Католицького Університету імені Павла Апостола може ознайомитися на Сайті Інституту Східної
Європи: www. easterneurope.nethouse.ua

Керівництво, науковці Римського Католицького Університету імені Павла Апостола запрошені Інститутом
Східної Європи в Україну, місто Львів на Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна еліта в
Українській козацькій державі в XVI-XVIII ст.»), яку проводить ІСЄ і яка відбудеться 18 листопада 2017 року
з 11 год. у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці (пр. Т.Шевченка, д.13)…
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Презентація першого екземпляру відновленого магістром, доцентом Михайлом Козаком
Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе»(1888-1938рр.) в Перемишлі, 21 жовтня 2017 року.
В суботу 21 жовтня 2017 року, в Перемишльському відділі Українського Історичного Товариства, що в
Республіці Польща, відбулась презентація першого екземпляру відновленого магістром, доцентом Михайлом
Козаком Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе» (1888-1938рр.).
На запрошення організатора і модератора презентації та обговорення першого екземпляру відновленого
Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе», доцентом Михайлом Козаком був запрошений і взяв участь директор
Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, головний редактор наукового журналу
«Українознавець», що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.

Доцент М. Козак та редактор наукового журналу «Українознавець», завідувач Кафедрою Українознавства,
засновник та директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України В. Ідзьо під час презентації відновленого Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе».
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З промовою на презентації відновленого Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе» виступив організатор та
модератор презентації, від Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в Польщі, магістр,
доцент М.Козак. У своєму виступі до присутніх, вчених Перемишльського відділення Українського Історичного
Товариства в Польщі, учасників та гостей презентації з України та США, магістр, доцент Михайло Козак
наголосив: «Відновлений Альманах «Де срібнолентий Сян пливе» це пропам’ятна книга, яка була видана до 50ти літнього ювілею Української державної гімназії в місті Перемишлі (1888-1938рр.), яку заснував у 1888 році
імператор Римської імперії, король Галичини і Володимирії Франц-Йосиф... Внаслідок російської агресії під час І
Світової війни та радянської окупації 1944-1990 років, майже всі екземпляри Альманаху «Де срібнолентий Сян
пливе» були знищені окупантами… Тому відновлення його всіх сторінок потребувало багато зусиль та праці… І
ось сьогодні 27 жовтня 2017 року внаслідок клопіткої моєї архівно-пошукової праці, ми презентуємо поки що
єдине повне видання відновленого Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе»… Очевидно, що його слід буде
перевидати для того щоб поширити в середовищі української науково-освітньої еліти, вищих наукових та
освітніх закладів, поширити в наукових та освітніх бібліотеках України… У висновок виступу наголошу, що
Альманах «Де срібнолентий Сян пливе» дійсно є взірцем незалежної науково-освітньої праці, яка проводилась в
Українській державній гімназії міста Перемишля на протязі 50-років(1888-1938рр.) і потребує сьогодні втілення
її науково-освітніх напрацювань як в Українській державі так і у світовій українській діаспорі…».

На презентації в місті Перемишлі, в Республіці Польща виступив завідувач Кафедрою Українознавства,
директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи
України Віктор Ідзьо: «який висловив Подяку доценту Михайлу Козаку за велику працю, яку він поклав на
відновлення Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе»… Дослідивши основні проблеми вистелені в альманасі, я
прийшов до висновку, що Альманах «Де срібнолентний Сян пливе» дійсно є взірцем незалежної науковоосвітньої праці яку проводила Українська державній гімназія в місті Перемишлі на протязі 50-років... Її освітній
та науковий доробок дійсно потребує сьогодні втілення в науково-освітній системі Української держави…».
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Обговорення в Перемишлі ілюстрованої книги І.Я. Луцика «Життя святих»,
яка вийшла у Львові в видавництві Ставропігійського Інституту в 1907 році з нагоди 110 річниці.
4 листопада 2017 року в місті в Перемишлі, що в Республіці Польща, в жіночому згромадженні Української
Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) міста Перемишля, відбулось обговорення перевиданої ілюстрованої книги І.Я.
Луцика «Життя святих», яка вийшла у Львові в видавництві Ставропігійського Інституту у 1907 році…
Під час обговорення, головою жіночого згромадження Української Греко-Католицької Церкви в Перемишлі,
панею Катериною Козак було наголошено: «що в 2017 році минає 110 років з часу виходу «Житія святих», а
основні християнські засади закладені в книзі актуальні для українців і сьогодні, про що засвідчує її сучасне
перевидання...».
На запрошення жіночого згромадження УГКЦ в Перемишлі, яке очолює пані Катерини Козак, в обговоренні
перевиданої ілюстрованої книги І.Я. Луцика «Життя святих», яка вийшла у Львові в видавництві
Ставропігійського Інституту в 1907 році, взяв участь, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи(ІСЄ), що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Ідзьо.
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…Під час обговорення в жіночому згромадженні УГКЦ в Перемишлі перевиданої ілюстрованої книги І.Я.
Луцика «Життя святих», яка видана у Львові в видавництві Ставропігійського Інституту у 1907 році, виступив
завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, який наголосив: «…що нинішній Інституту Східної
Європи у Львові є правоприємником науково-освітніх, християнських і видавничих традицій Львівського
Ставропігійського Інституту, який заснувала у 1788 році імператриця Священної Римської імперії, королева
Королівства Галичини і Володимирщини Марія-Терезія… Як раніше так і сьогодні втілюючи українські
християнсько-видавничі традиції Ставропігійського Інституту, сьогодні в Українській державі, Інститут Східної
Європи у Львові теж видає християнські наукові монографії, брошури, а також друкує праці в своєму науковому
журналі «Українознавець»...».

На завершення обговорення, попередньо відвідавши Український Народний Дім та центр давнього міста
Перемишля, що вверху на фото, директор ІСЄ, професор, академік Віктор Ідзьо наголосив: «що християнські
засади, так яскраво викладені в ілюстрованій книзі І.Я. Луцика «Життя святих», що вийшла у Львові в
Ставропігійському Інституті в 1907 році і яка перевидана в Україні, що обговорюється сьогодні у місті
Перемишлі в Республіці Польща, дійсно потребують втілення в християнській науково-освітній системі України,
Польщі та передусім, в християнській науково-освітній системі Української Греко-Католицької Церкви…».
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Презентації наукових праць на Міжнародній науковій конференції Інституту Східної Європи(ІСЄ)
«Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях».
18 листопада 2017 року на Міжнародній науковій конференції «Козацтво як національна еліта в Українській
козацькій державі в XVI-XVIII століттях»,яку провів Інституту Східної Європи і яка присвячена 360 - ти літтю
пам’яті засновника Української козацької держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(16572017рр.). відбулися презентації наукових праць з козацьких проблем наукового українознавства…: Віктора Ідзьо.
«Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі XV-XVIII століть. - Львів «Сполом», 2017р.»,
Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди». - Львів “Піраміда”,2017р., Володимира Пилата «Кодекс
лицарської честі». - Львів «Сполом», 2016р.

В їх обговоренні взяли участь науковці, викладачі вузів, вчителі ліцеїв, гімназій, шкіл, громадські, культурні
діячі з України: Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Тернополя, Івано-Франківська, Жовкви, Хуста, Польщі:
Перемишля, Вроцлава, Чехії: Праги, Словаччини: Братіслави, Італії: Риму. Учасників та гостей презентації
привітав директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, головний редактор наукового
журналу «Українознавець», організатор Міжнародної наукової конференції, доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
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Презентація в Інституту Східної Європи на Кафедрі Українознавства нової наукової монографії
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів».
- Івано-Франківськ, 2017р.». Львів, 25 листопада 2017 року.
25 листопада 2017 року в Львові, з 11 години, з нагоди для народження автора, відбулась презентація нової
наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Нарис історії
Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.»
на яку прибули вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи. На засіданні Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи були присутні всі завідувачі Відділень Кафедри Українознавства, гості з Чехії, Польщі,
Італії, які привітали вихід нової наукової праці, яка дослідила iсторію Української Греко-Католицької Церкви – за
свідченнями джерел з російських архівів...

Автор презентованої монографії «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями
джерел російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.» доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо.
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На презентації нової наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук
Вищої Школи України - «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел
російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.». була зачитана рецензія доктора філософії, професора Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи, завідувача відділення «Християнська філософія» Олега Васильовича
Огірка.
Вченими, учасниками презентації в Львові, було одобрено презентацію монографії доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача відділення «Християнська історія»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Віктора Ідзьо «Нарис історії Української Греко-Католицької
Церкви – за свідченнями джерел російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.» під час вшанування укладача
Берестейської Унії Папи Римського Климента VIII біля його мовзолею у церкві Санта Марія Маджоре, за
сприянням владики Іринея Білика, під час науково-освітньої подорожі вчених Інституту Східної Європи 10-14
грудня 2017 року до Неаполя та Риму...
З монографією можна ознайомитися в Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.
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Вшанування Папи Римського Іннокентія IV та презентація наукової праці «Українська держава в ІХ-ХV
століттях» в громаді Української Греко-Католицької Церкви та у соборі Святого Януарія в місті Неаполі.
10 грудня 2017 року на запрошення Голови Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отця
Української Греко-Католицької Церкви Романа Войцехівського, делегація Інституту Східної Європи(ІСЄ) на чолі
з директором ІСЄ, доктором історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України
Віктором Ідзьо, приїхала у місто Неаполь, де покоється в соборі Святого Януарія Папа Римський Іннокентій IV,
щоби відзначити 770 річчя(1247-2017рр.) визнання українського християнського обряду, українських
православних християнських традицій Української Православної Церкви та звичаїв Української держави ХІІІ
століття утвердженими Папою Римський Іннокентій IV, рівноправними у Вселенській Церкві на передодні Унії
Церков, утворення Українського королівства та коронації великого князя Данила на короля Руси-України…

Власне з причини цієї події Голову Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отця Романа
Войцехівського директором ІСЄ, доктором історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Ідзьо нагороджено Грамотою Інституту Східної Європи та державним прапором України.
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Дальше за дорученням Голови Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отця Романа
Войцехівського, делегація Інституту Східної Європи а чолі з директором ІСЄ, доктором історичних наук,
професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо, була передана дяку громади міста
Неаполя пану Василю Гусаку, який провід екскурсію по центральній частині міста Неаполя, довів до собору та
мощей Святого Януарія, і до пантеону Папи Римського Іннокентія IV – засновника Українського королівства…
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Дальше делегація Інституту Східної Європи на чолі з директором Інституту Східної Європи, доктором
історичних наук, професором академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо, вперше
виявивши поховання Папи Римського Іннокентія IV - засновника Українського королівства, повернулась в
Українську Церкву на урочисту літургію для української громади та гостей з Інституту Східної Європи, на яку
нас запросив Голови Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отець Роман Войцехівський.
В програмі також була передбачена зустріч з українцями міста Неаполя, презентація наукових праць доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, рецензія на працю доктора філософії,
45

професора Олега Огірка та подальше вшанування Папи Римського Іннокентія IV на його могилі в соборі Святого
Януарія за участю Голови Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отця Романа Войцехівського,
дяка Василя Гусака та української громади міста Неаполя…
Перед Службою Божою отцю Роману Войцехівському та дяку Василю Гусаку були подаровані наукові праці
майбутньої презентації, щоб вони могли познайомитися з нами і задати автору свої запитання…

Голова УГКЦ в місті Неаполі о. Роман Войцехівський, дяк Василь Гусак під час Служби Божої 10.12.2017р.
46

У висновок першої подорожі вчених та співробітників Інституту Східної Європи у місто Неаполь, слід
наголосити, що програма з вшанування Папи Римського Іннокентія IV - засновника Українського королівства,
презентація наукової праці академіка Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-XIVстоліття» пройшли з великим
успіхом, за організацію яких складаємо великі подяки отцю Роману Войцехівському та дяку Василю Гусаку...
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Презентації в Українській Папській Колегії в Римі наукових праць директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України
Віктора Ідзьо - «Українська держава в ІХ-XIV століттях» та «Нарис історії Української ГрекоКатолицької Церкви за свідченнями джерело російських архівів» 11 грудня 2017 року.
На запрошення студентів Української Папської Колегії в Римі 11 грудня 2017 року за участю гостей, вчених та
працівників Інституту Східної Європи(ІСЄ) відбулась презентація наукової праці директора ІСЄ, доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, лауреата премії ім. Короля Данила
Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-XIV століттях», яка вийшли в місті Івано-Франківську в 2017 році...
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Цього ж для в Українській Папській Колегії в Римі відбулась наступна презентація наукової праці директора
Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України
В. Ідзьо «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви за свідченнями джерело російських архівів»…

54

На завершення зустрічі директор ІСЄ, академік В. Ідзьо подарував студентам Української Папської Колегії в
Римі, як презентовані праці, так і електронне видання всіх свої наукових праць, які вийшли до його 55 ліття...
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Візит на запрошення головного упорядника архіву Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого
в Римі, сестри ЧСВВ Дарії та отця-докторанта ЧСВВ Йосафата вчених та співробітників
Інституту Східної Європи до Базиліки Святої Софії, Українського Католицького Університету
та Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в місті Римі, 11 грудня 2017 року.
На запрошення головного упорядника архіву Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі, сестри
ЧСВВ Дарії та отця-докторанта ЧСВВ Йосафата, вчені та співробітники Інституту Східної Європи відвідали
Базиліку Святої Софії, Католицький Університет та Музей митрополита та патріарха Йосифа Сліпого в Римі…
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Пам’ятник українському пророку Тарасу Григоровичу Шевченку на території Базиліки Святої Софії,
Українського Католицького Університету та Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі.
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58

Вчені відвідали приміщення під Базилікою Святої Софії де покояться владики і отці, засновники Базиліки
Святої Софії в Римі, вислухали розповіді отця Йосафата та сестри Дарії про всіх діячів Базиліки…

…Від делегації Інституту Східної Європи виступив професор Олег Огірко, який виголосив доповідь про
Базиліку Святої Софії, зокрема помолився і відзначив діяльність свого вчителя отця-доктора Івана
Музички…

…Під час свого виступу, професор Олег Огірко також наголосив на великому вкладі в заснування
Базиліки Святої Софії та Українського Університету в Римі митрополита і патріарха Йосифа Сліпого…
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…На завершення візиту на запрошення головного упорядника архіву Музею, сестри ЧСВВ Дарії, вчені
Інституту Східної Європи відвідали Музей митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі та зробили
запис у Книзі відвідувачів, наголосивши на великому вкладі митрополита і патріарха Йосифа Сліпого…
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Подорож делегації Інституту Східної Європи в собор Святого Павла в Римі.
Подорож делегації Інституту Східної Європи в собор Святого Павла в Римі, було здійснено завдяки отцюдокторанту ЧСВВ Йосафату, якому складаємо Подяку.
Сам собор Святого Павла - апостола, де знаходиться гробниця і мощі Святого Павла-апостола, закладено в
IV столітті нашої ери в епоху першого християнського імператора Костянтина Великого.
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Зразу ж після побудови, оскільки був побудований на кошти першого римського імператора-християнина,
собор так і називався - «Костянтинова Базиліка».
Проведені археологічні дослідження в XІХ та ХХ століттях у нижній частині собору виявили розвалені абсиди
першої «Костянтинової Базиліки» IV століття нашої ери.

Слід наголосити, що за твердженнями римських археологів, «Костянтинова Базиліка» IV століття нашої ери
була орієнтована в протилежному напрямку по відношенню до сучасного розміщення собору Святого Павла.
В «Костянтиновій Базиліці» IV століття нашої ери, археологами була віднайдена і археологічно досліджена
«Гробниця Святого Апостола Павла», тому на цьому місці в подальшому постав собор Святого Павла апостола,
назву якого і носить сучасний «Університет Павла Апостола» з яким в 2016 році уклав Угоду про співпрацю та
партнерство - Інститут Східної Європи…
В сьогоднішній реконструкції, за решіткою в дальній частині, можна побачити бокову поверхність саркофага
із необробленого мармуру, який поміщує поховання Святого Павла.
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Тут же виявлено ланцюг Святого апостола Павла. Сьогодні в бронзовій капсулі з позолотою, що знаходиться
між могилою апостола і Папським вівтарем, зберігається 9 сегментів цього ланцюга.

Стародавня християнська легенда також стверджує, що цим ланцюгом був закутий Святий апостол Павло за
давньою римською традицією, за якою заковували полонених і політичних та релігійних злочинців у
стародавньому Римі.
89

За обставин відвідин делегацією Інституту Східної Європи собору Святого Павла в Римі подаємо нище фотозвіт…
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Подорож делегації Інституту Східної Європи в собор Святого Івана Хрестителя у Римі в 2017 році.
Подорож делегації Інституту Східної Європи в собор Святого Івана Хрестителя в 2017 році, було здійснено
завдяки отцю-докторанту ЧСВВ Йосафату, якому складаємо Подяку.
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Слід наголосити, що в 2016 році делегація Інституту Східної Європи разом з громадою Української ГрекоКатолицької Церкви, що функціонує в соборі Святого Івана Хрестителя в Римі, вшановували Папу Римського
Іннокентія ІІІ, як засновника Галицького королівства в 1215 році, з нагоди 800-ліття його відходу у вічність…
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За обставин відвідин делегацією Інституту Східної Європи соборі Святого Івана Хрестителя в Римі у 2017
році подаємо нище фото-звіт з інтер’єрів собору та прилеглої території, яка йому належить…
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Слід також наголосити, що делегація Інституту Східної Європи в соборі Святого Івана Хрестителя в 2017 році
також вшановувала Папу Римського Лева ХІІІ, який висвятив на слугу Божого митрополита Андрея
Шептицького.
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Подорож делегації Інституту Східної Європи в собор «Санта Марія Маджоре» у Римі в 2017 році.
Подорож делегації Інституту Східної Європи(ІСЄ) в собор «Санта Марія Маджоре» в 2017 році, було
здійснено завдяки запрошенню каноніка собору «Санта Марія Маджоре», владики Іринея Білика, якому
складаємо Подяку.
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Слід наголосити, що в 2016 році делегація Інституту Східної Європи разом з каноніком собору «Санта Марія
Маджоре» владикою Іринеєм теж вшановували Папу Римського Климента VIIIІ, як укладача Берестейської унії…
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Цього 2017 року, керівник делегації, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо, після Служби Божої в соборі, презентував нову працю - «Українська
Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів», сконцентрувавши основну увагу на
розділі книги «Папа Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та засновник Української ГрекоКатолицької Церкви».
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Папа Римський Климент VIII – укладач Берестейської Унії та засновник УГКЦ.
VIII (Іпполіто Альдобрандіні) народився 24 лютого 1536 у Фано, біля Флоренції.
Як й його батько, отримав блискучу юридичну освіту… В віці 45 років у 1580 році став священником…
В 1585 році був призначений кардиналом і виконував функції папського легата в Польщі, де підтримував
кандидатуру Максиміліяна Габсбурга після смерті польського короля Стефана Баторія…
Початок понтифікату 30 січня 1592 року, інтронізація на Папу Римського Климента VIII відбулось 2 лютого
1592 року.

Портрет та родовий і папський герб Іпполіто Альдобрандіні - Папи Римського Климента VIII.
Суворо засуджував практику непотизму, але, ставши Папою Римським Климентом VIII, призначив
кардиналами чотирьох своїх родичів. Одним з них був П'єтро Альдобрандіні, який отримав пурпур в 22 роки і
заміщав його у всіх найважливіших справах. Папа Римський Климент VIII здійснювали сумісне правління як
в політичних, так і в релігійних справах. Зв'язки з Іспанією дещо слабшали, і апостольська столиця знову
зближувалася з Францією. Заходи зроблені Папою Римським Климентом VIII дозволили розширити
територію Папської держави…

Папа Римський Климент VIII - укладає Берестейську Унію в 1595 році.
В 1596 році Папою Римським Климентом VIII була укладена Берестейська унія, яка остаточно і навічно
з’єднала Українську Церкву у Вселенській. 18 січня 1597 року Папа Римський Климент VIII скерував
спеціальний лист Львівському латинському архиєпископу Яну Димітру Соліковському, якому доручив опіку над
новопосталою Українською Греко-Католицькою Церквою. В 1600 році Папа Римський Клемент VIII з
величезною помпою відкрив Ювілейний рік, на який прибуло майже 3 мільйони паломників. Папа Римський
Климент VIII страждав від подагри, був змушений провести велику частину свого подальшого життя нерухомо в
ліжку. Помер Папа Римський Климент VIII у березні 1605 року.
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Папа Римський Климент VIII спочатку був похований у соборі Святого Петра, а пізніше Папа Римський Павло
V (1605-1621рр.) переніс його мощі в 1646 р. у мавзолей, побудований для нього у соборі Санта Марія Маджоре».
Папа Римський Климент VIII уклавши на віки Берестейську Унію та заснувавши Українську Греко-Католицьку
Церкву, зробив велику справу як для української церкви, українського народу, так і для української держави наголосив у висновок доповіді, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо»…

Делегація Інституту Східної Європи в соборі «Санта Марія Маджоре», біля мавзолею Папи Римського
Климента VIII – укладача Берестейської Унії та засновника Української Греко-Католицької Церкви.
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На завершення вшанування Папи Римського Климента VIII, делегація Інституту Східної Європи на чолі з
владикою Іринеєм, заколядувала перед «Яслами Ісуса Христа», що є у соборі «Санта Марія Маджоре»…
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Освячення прапора Інституту Східної Європи в Ватиканській Базиліці «Санта Марія Маджоре»
владикою Української Греко-Католицької Церкви Іринеєм Біликом.
12 грудня 2017 року, о 15-00, після вшанування Папи Римського Климента VIII, відбулось освячення прапора
Інституту Східної Європи(ІСЄ) в Ватиканській Базиліці «Санта Марія Маджоре» владикою Української ГрекоКатолицької Церкви Іринеєм Біликом.
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Освячуючи прапор Інституту Східної Європи владика Іриней Білик побажав Інституту Східної Європи
подальшої активної науково-освітньої діяльності на ниві світської та християнської освіти, науки та культури…

З освяченим прапором вчені Інституту Східної Європи вперше пішли на зустріч
з Святійшим отцем Франциском, Папою Римським.
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Презентації наукових праць засновника та директора Інститутку Східної Європи, доктора історичних
наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо «Українська держава ІХXIV століття» та «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»
у Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре» з нагоди 400 ліття заснування Василіанського чину.
Презентація наукових праць засновника та директора Інститутку Східної Європи(ІСЄ), доктора історичних
наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-XIV
століття» та «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів» у Ватиканській
Базіліці «Санта Марія Маджоре» з нагоди 400 ліття заснування Василіанського чину відбулась 12 грудня 2017
року і розпочалась з вручення Грамот - владиці ЧСВВ Іринею Білику, вченим Інституту Східної Європи:
професору Олегу Огірку, доценту Вадиму Артюху, секретарю Олегу Попруженку та підприємцям, які приїхали
на святкування в делегації Інституту Східної Європи до Ватикану та Риму…
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Подарунки від засновника та директора Інститутку Східної Європи(ІСЄ), доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, зокрема його наукові праці «Українська держава
ІХ-XIV століття», «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»
«Ранньослов’янське суспільство, ранньослов’янська державність і зародження та становлення християнства на
території України», а також « В.C. Ідзьо. Збірка наукових праць. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. Львів, «Інститут Східної Європи», 2015р. - Випуск І.» у Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре» з нагоди
400 ліття заснування Василіанського чину, 12 грудня 2017 року були подаровані вченим Василіанського
монастиря у Римі, які урочисто прийняв від Чину Святого Василія Великого Української Греко-Католицької
Церкви в Римі, докторант, отець Йосафат Коваль…
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У висновок презентації наукових праць директора Інститутку Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-XIV століття», «Українська ГрекоКатолицька Церква - згідно свідчень джерел російських архівів» у Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре»
з нагоди 400 ліття заснування Василіанського чину слід наголосити, що вони супроводжувалися рецензіями
професорів О. Огірка, З. Партико, які будуть опубліковані в науковому журналі «Українознавець»….
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Науково-освітня зустріч українських і польських вчених
в Григоріанському Папському Університеті 12 грудня 2017 року.
На запрошення віце-ректора, професора Кафедри церковної історії, доктора церковної історії Григоріанського
Папського Університету, отця Яна Мікрута, 12 грудня 2017 року, відбулась науково-освітня зустріч з делегацією
Інституту Східної Європи, що прибула до Ватикану на зустріч з Святійшим отцем Франциском, Папою
Римським.

Слід наголосити, що науково-освітня зустріч українських і польських вчених відбулась та сприянням каноніка
собору «Санта Марія Маджоре», владики УГКЦ Іринея Білика та участю докторанта, отця ЧСВВ Йосафата.
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Під час науково-освітньої зустрічі, після презентації польською стороною своїх нових наукових церковноархівних досліджень, голова української науково-освітньої делегації, директор Інституту Східної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, презентував свою нову
наукову працю «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»,
сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та
засновник Української Греко-Католицької Церкви» на яку надав позитивну наукову рецензію, присутній на
зустрічі, член української науково-освітньої делегації, доктор філософії, професор Олег Огірко…

Між вченими відбулась жвава дискусія з проблем наукового дослідження джерел та написання праць за
сукупністю вивчених українських, польських, римських та ватиканських архівів, які повинні пролити світло на
розвиток загально-європейської, як світської так і церковної історії, філософії, етики та християнської культури…

Надіємось, що науково-освітня зустріч в Григоріанському Папському Університеті українських і польських
вчених, які обмінялися досвідом, послужить розбудові подальшої науково-освітньої співпраці…
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Святкування колективом Інституту Східної Європи 1165 ти ліття української державності
в час презентації наукової праці «Українська держава в ІХ-XIV століттях» на свято апостола Андрія
Первозванного у державі Ватикан в соборі Святого Петра 13 грудня 2017 року в день зустрічі
з Святійшим отцем Франциском, Папою Римським.
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Урочисте святкування Інститутом Східної Європи Кафедрою, Українознавства 1165-ліття української
державності (852-2017рр.) презентацією наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України «Українська держава в ІХ-XIV століттях»
у Книжковому Дворику в Львові, 23 грудня 2017 року.
На урочисте засідання Вченої Ради Інституту Східної Європи(ІСЄ) в Книжковий Дворик міста Львова
23 грудня 2017 року, з 17 години, з нагоди завершення святкування 1165-ліття української державності(8522017рр.), презентацію наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» прибули майже всі вчені Інституту Східної Європи,
зокрема її професори: П.П. Кононенко, М.П. Недюха, Я.С.Калакура, Т.П. Кононенко, О.В. Огірко, І.В. Огірко,
В.О. Кобилюх, В.С. Гаркуша, З.В. Партико, доценти Кафедри Українознавства: В.В. Гаюк, Т.Б. Каляндрук, В.С.
Артюх, В.О. Хитрук, Г.Ю. Гриценко.
На урочистому засіданні Вченої Ради Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства були присутні
майже всі завідувачі відділень Кафедри Українознавства: завідувач відділення «Лицарсько-козацької історії та
культури» кандидат історичних наук, професор Т. Каляндрук, завідувач відділення «Стародавньої історії
України» кандидат історичних наук, доцент В. Артюх, завідувач відділення «Польсько-української історії та
історії України», магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення «Класичної санскритології», професор В.
Кобилюх, завідувач відділення «Сучасної української літератури» Д. Корній,
заступник директора з
міжнародних відносин ІСЄ, завідувач відділення «Міжнародної народної дипломатії» І. Мелех, завідувач
відділення «Сучасного українського перекладу» О. Дудин, завідувач відділення «Класичної української
літератури» Л. Різник, завідувач відділення «Української книжної справи та книгозбереження» І. Мельничук,
завідувач відділення «Міжнародної громадської співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання
історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук, завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо, а також
вчені-гості з Києва, Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя, Польщі (Вроцлава), Риму (Італія).
З нагоди візначення 1165-ліття української державності(852-2017рр.) та презентації наукової книги доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» працівники
«Книжкового Дворика», які запросили презентувати нову книгу директора Інституту Східної Європи, завідувача
Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора
Святославовича Ідзьо організували виставку всіх його 80 наукових монографій, за що Інститут Східної Європи,
Кафедра Українознавства та журнал «Українознавець» складають «Книжковому Дворику» м. Львова - Подяку!

Представляючи організатора урочистого святкування 1165-ліття української державності(852-2017рр.) та
автора презентованої наукової монографії «Українська держава в ІХ-XIV століттях» директора Інституту Східної
Європи доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, Голова Вченої
Ради ІСЄ, доктор філологічних наук, професор, академік П.П. Кононенко наголосив, що доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України В.С. Ідзьо своєю монографією «Українська держава в ІХ-ХIV століттях»
закінчив у Львові святкування ІСЄ 1165-ліття української державності(852-2017рр.).
У висновок свого виступу Голова Вченої Ради ІСЄ, академік Петро Кононенко відзначив: «доктором
історичних наук, професором, академіком АНВШ України, лауреатом премії імені академіка. І.П. Крип’якевича
та Міжнародної премії ім. Данила Галицького, директором ІСЄ, завідувачем Кафедрою Українознавства
Віктором Ідзьо в науковій праці «Української держави в ІХ-ХIV століттях», вірно наголошено, що: «давні та
середньовічні українці створили міцну українську європейську державність, яка у продовж багатьох століть
непереривної історії розвитку, кристалізувала в Європі, Українське королівство, яке дало прогресивні політичні,
та культурно-християнські форми державного правління з ХІ століття по ХIVстоліття, які не загубилися у
наступних віках української історії і дали можливість Україні, як державі, відродитися у ХХ столітті»…
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Висновок
В науковій монографії академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора,
засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства, головного редактора
наукового журналу «Українознавець» Віктора Ідзьо «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017
році» досліджено міжнародну діяльність Інституту Східної Європи(ІСЄ), в перший рік найактивнішої діяльності
з часу набуття юридичної особи в органах юстиції України, яка відбулася 10 липня 2017 року.
Наукова монографія «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» зробила глибокий аналіз
фото-джерел з нового архіву Інституту Східної Європи, більшість яких проаналізовано та апробовано вперше.
В монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» було наголошено, що досліджені
архівні фото-джерела за сукупністю їх аналізу, відтворили активну міжнародну науково-громадську діяльність
нового Інституту Східної Європи у 2017 році. У моногафії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у
2017 році» було наголошено, що наукове дослідження напрацьоване на звітах ІСЄ та фото-джерелах є одне і
перших наукових досягнень, яке внесло свій вклад в сучасний розвиток науки та освіти в Україні та Європі.
У дослідженні показано, що в 2017 році юридична особа, науково-дослідниий та громадський заклад Інститут Східної Європи, втілив нові завдання в розбудову української міжнародної науково-освітньої,
громадської системи на суто європейських науково-освітніх історичних та культурно-христиняських традиціях.
В праці на основі звітів ІСЄ, фото-документів та участі Інституту Східної Європи в міжнардоних заходах,
продемонстротвано реальні міжнородні досягнення. В монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної
Європи у 2017 році» також було показано, що Інститут Східної Європи спрямований розвивати основи
міжнародного науково-освітнього, громадського, культурно-християнсько прогресу для формування
інтенлектуального потенціалу в українських науковців та освітян на основі міжнародної європейської співпраці.
У монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» на основі фото-документів
було показоно, що в 2017 році Інституту Східної Європи на основі міжнародної співпраці заснував профільні
науково-дослідні закордонні Відділи, для координації розвитку європейських українознавчих проблем…
Також в монографії засновника та директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» на
основі фото-документів було наголошено, що Інститут Східної Європи успадкував і продовжив наукову та
освітню львівську традицію з епохи відновленого Священною Римською імперією - Галицького короліства.
Власне у XVIII cтолітті на основі реорганізації Ставропігійського братства, в Львові засновано в 1788 році
«Львівський Ставропігійський Інститут», який до кінця ХІХ століття був єдиною науково-освітньою інституцією
в Західній Україні, який відігравав велику роль в науково-освітньому та культурно-християнському житті
українців, формуючи українську наукову, освітню, християнсько-релігійну, культурну та політичну еліту до ХХ
століття. Отже у монографії засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
Українознавства, головного редактора наукового журналу «Українознавець» Віктора Ідзьо «Міжнародна
діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» показано, що епоха ХХІ століття, після «Революції Гідності»,
особливо в 2017 році, в час юридичної реєстрації ІСЄ в органах юстиції України, внаслідок активної міжнародної
діяльності ІСЄ, постала нова епоха міжнародної науково-освітньої та культурно-християнської співпраці на
основі європейських громадських традицій в умовах відновленння незалежності України.
Власне в умовах незалежності України, після «Революції Гідності», що яскраво продемонстровано в
монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році», Інститутом Східної Європи
генерується нова міжнародна науково-освітня, громадська та культурно-християнська діяльність…

Колектив Інституту Східної Європи в Ватикані: директор, академік Віктор Ідзьо, провідні наукові
співробітники - професор Олег Огірко, доцент Вадим Артюх, секретар Олег Попруженко з освяченим
владикою Української Греко-Католицької Церкви Іринеєм Біликом, прапором Інституту Східної Європи.
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