
Василь  Бойчук  

Урочисте святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський 

Ставропігіон» 1165-ліття української державності(852-2017рр.) презентацією наукової монографії доктора 

історичних наук, професора, академіка АНВШ України  «Українська держава в ІХ-XIV століттях»   

14  квітня 2017 року на передодні «Воскресіння Господнього». 
 

На урочисте засідання Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський 

Ставропігіон», 14 квітня 2017 року, з 9 години, з нагоди святкування Кафедрою Українознавства  «Воскресіння 

Христового» та 1165-ліття української державності(852-2017рр.), презентацією наукової монографії доктора 

історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України «Українська держава в ІХ-XIV 

століттях» прибули майже всі вчені Кафедри Українознавста Інституту Східної Європи при Університеті 

«Львівський Ставропігіон», зокрема її професори: П.П. Кононенко, М.П. Недюха, Т.П. Кононенко, О.В. Огірко, 

Я.М. Кміт, І.В. Огірко, В.О. Кобилюх, Б.І. Сушинський, М.П.Недюха, В.С.Гаркуша, П.П.Кононенко, З.В.Партико, 

І.Ю. Квасниця; доценти Кафедри Українознавства: В.В. Гаюк, Т.Б. Каляндрук, В.С. Артюх, В.О. Хитрук.  

На урочистому засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи були присутні майже всі 

завідувачі відділень Кафедри Українознавства: завідувач відділення «Культури та історії Ставропігії» Я. Кміт, 

завідувач відділення «Лицарсько-козацької історії та культури» кандидат історичних наук, доцент 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, 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 

«Кіноматографічної культури та мистецтва» І. Духовний, завідувач відділення «Міжнародної громадської 

співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук, 

завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо та інші… 

 
Представляючи організатора урочистого святкування 1165-ліття української державності(852-2017рр.) та автора 

презентованої наукової монографії «Українська держава в ІХ-XIV століттях» завідувача Кафедрою 

Українознавства, директора Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» доктора 

історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, ректор Університету «Львівський 

Ставропігіон», доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Я.М. Кміт наголосив, що доктор історичних 

наук, професор, академік АНВШ України В.С. Ідзьо своєю монографією «Українська держава в ІХ-ХIV століттях».  

- Івано-Франківськ  ”Сімик”, 2017р. - 754с. відкрив у Львові святкування Кафедрою Українознавства Інституту 

Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» 1165-ліття української державності(852-2017рр.). 

Дальше у своїй промові ректор Університету «Львівський Ставропігіон», доктор філософії, професор Кафедри 

Українознавства Я.М. Кміт наголосив, що: «монографія академік Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV 

століттях», задовго до “різного рівня гідності плагіату апробованого 2017 року у Львові…”, встановила дату 

започаткування української середньовічної держави в ІХ столітті... Презентована монографія, яку вчений Віктор 

Ідзьо затвердив на Вченій Раді в Києві в середовищі визначних вчених Національного Науково-дослідного 

Інституту Українознавства МОН України та Кафедри Українознавства ще в 2012 році, яскраве цьому 

підтвердження, оскільки його праці з цієї тематики відомі з 2010 року... Тому цьогорічна монографія доктора 

історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора ІСЄ та завідувача Кафедрою Українознавства, 

що при Університеті «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» до 



святкування української державності, водночас вивчає процеси зародження, становлення та непреривний 

політичний, економічний, культурно-християнський розвиток українського народу, Української держави в ІХ-XIV 

століттях. Цьогорічний плагіат певних інституцій, це аморальна спроба перехопити ініціативу святкування 1165-

ліття української державності(852-2017рр.), а конкретніше, як бачимо з апробації цього святкування,  банально 

та аморально видерти гроші в умовах то українсько-російської війни, про що засвідчує поданий  кошторис свята». 

 
Св. 1. Ректор Університету «Львівський Ставропігіон», доктор філософії, професор Я. Кміт, автор 

монографії, директор ІСЄ, завідувач  Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, академік В. Ідзьо 

 
Cлід наголосити, що презентована наукова монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» 

рекомендована до друку як Національним науково-дослідним Інститутом Українознавства та всесвітньої історії 

Міністерства Освіти і Науки України так і Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи що при 

Університеті «Львівський  Ставропігіон». 

…На презентації 14 квітня 2017 року, звертаючись до вчених Кафедри українознавства та гостей з Польщі та Італії, 

ректор Університету «Львівський Ставропігіон», професор Ярослав Кміт, наголосив: «автора монографія доктора 

історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. 

Крип’якевича та Міжнародної премії ім. Данила Галицького, засновника та завідувача Кафедри Українознавства 



Університету «Львівський Ставропігіон» Віктор Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV століттях»,  є велике наукове 

надбанням як Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи так і усього Університету «Львівський 

Ставропігіон», яку автор виконав на джерелах за українською та європейською науковою традицією…. 

 
Україна 

Міністерство освіти і науки України 
Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії  

Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи 

Університету «Львівський Ставропігіон»  

 

Віктор Ідзьо 
 

Українська  держава   
в ІХ-ХІV століттях 

 
Львів-Київ, 2017р. 

А це значить, що Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський 

Ставропігіон» першою популяризуючи святкування 1165-ліття української державності (852-2017рр.) показує 

незалежну історію Української держави ІХ-ХIV століть, демонструє державницьку позицію в лоні суспільства -

українських вчених, магістрів, студентів, та у ширших колах української міжнародної громадськості…». 

Ректор Університеті «Львівський Ставропігіон» доктор філософії, професор Я.М. Кміт, характеризуючи 

наукову монографію доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, 



лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені короля Данила Галицького, 

засновника та завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктор Ідзьо 

наголосив: «монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» рецензована чільними докторами історичних 

наук, професорами та академіка з цієї профільної історичної проблематики, вона робить глибокий, фактологічний 

аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, топографічних та картографічних джерел, більшість яких під 

таким кутом зору, аналізується та апробується вперше на підставі свідчень німецьких, австрійських, угорських, 

польських, чеських, вітчизняних джерел, які за сукупністю їх аналізу, відтворюють зародження і становлення та 

політичне зміцнення Української держави в ІХ-ХIV століттях, дає повний опис та аналіз джерел у поєднанні з 

останніми напрацюваннями української історичної та археологічної науки»...  

У висновок свого виступу ректор УЛС, професор Я.М. Кміт  відзначив: «доктором історичних наук, 

професором, академіком АНВШ України, лауреатом премії ім. ак. І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії ім. 

Данила Галицького, завідувачем Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктором 

Ідзьо в науковій праці «Української держави в ІХ-ХIV століттях», встановлено, з нагоди 1165-ліття української 

державності (852-2017рр.), що: «давні та середньовічні українці створили свою міцну українську європейську 

державність, яка у продовж багатьох століть непереривної історії розвитку, кристалізувала в Руси-Україні та 

Європі нові прогресивні політичні, економічні та культурно-християнські форми державного правління з ІХ 

століття, які не загубилися у наступних віках і дали можливість Україні, як державі, відродитися  у ХХ столітті» … 

Дальше до присутніх звернувся автор монографії «Українська держава в ІХ - XIV століттях» доктор історичних 

наук, професор, академік АНВШ  України, лауреат премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії 

ім. Данила Галицького, завідувач Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктор Ідзьо, 

який наголосив; «що сьогодні на урочисте засідання Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, 14 квітня 

2017 року, з нагоди святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті 

«Львівський Ставропігіон» «Воскресіння Христового» та 1165-ліття української державності (852-2017рр.), на 

презентацією наукової монографії  «Українська держава в ІХ - XIV століттях»  прибула гостя з Польщі, історик, 

докторант Вроцлавського Університету Катерина Хоронжук, яка підтримує  наше  історичне святкування… 

 
Св. 2.  Автор монографії, доктор історичних наук, академік В. Ідзьо, докторант історії  К. Хоронжук,  



Також наш захід підтримує вчений з Італії з міста Риму, кандидат філологічних наук, доцент Василь Хитрук, 

який бажає нам успішного проведення святкування заснування 1165-ліття української державності (852-2017рр.)».   

 
Св. 3.  Кандидат філологічних наук, доцент В. Хитрук, автор доктор історичних наук, академік В. Ідзьо 

…У висновок наголошу, що сьогоднішнє урочисте анонсування святкування Кафедрою Українознавства 

Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон»  в час Воскресіння Господнього 1165-ліття 

української державності(852-2017рр.) здійснюється за підтримкою ставропігійської громадськості міста Львова»…  

Тому коротке анонсування наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України  

Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-XIV століттях», яка вийшла в 2017 році, наголосили вчені Кафедри 

Українознавства та представники ректорату Університету «Львівсвкьий Ставропігіон» нам вдалося… 

 
Св. 4.  Завідувач відділення «Сучасного українського перекладу» О. Дудин,  автор праці  академік В. Ідзьо 

Більш конкретне і предметне наукове її обговорення та рецензування, наголосив завідувач Кафедрою 

Українознавства, директор ІСЄ доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо 

відбудеться 11 жовтня 2017 року в середу, в Книжковому Дворику в місті Львові, куди окрім вчених Кафедри 

Українознавства до участі з науковими доповідями по апробованій темі, з науковими рецензіями та 

науковими розвідками запрошуються науковці, викладачі вузів, ліцеїв, гімназій, громадські, культурні, 

релігійні діячі, які мають потребу взяти участь в нашій науковій презентації та урочистому святкуванні 

1165-ліття української державності(852-2017рр.) . Отже, запрошую та вітаю всіх з Воскресінням Христовим!…  

 



Кафедрa Українознавства,  

Інститут Східної Європи  

при  

Університеті «Львівський Ставропігіон»  

вітають українську громадськість з 1165-літтям 

української державності(852-2017рр.)! 

 
  


