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Василь Бойчук 

Міжнародна наукова конференція «Галицьке Королівство: найвище державне сходження  

Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування  

папою римським Іннокентієм ІІІ в 1215 році Галицького королівства (1215-2015рр.). 
 

28 листопада 2015 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної  універсальної наукової бібліотеки (проспект 

Т.Г.Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» спільно з Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, 

директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» 

доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо, 

провели Міжнародну наукову конференцію «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-

Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування папою римським Іннокентієм ІІІ в 1215 році  

Галицького королівства (1215-2015рр.). Приймаючи Орден академік В.Ідзьо наголосив, що гетьман України Іван 

Сулима єдиний, що за захист Риму був нагороджений папою римським Золотою медаллю від Святого  Престолу… 

У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Одеса, Польщі: 

Перемишль, Вроцлав, Італія: Рим. 
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Учасників та гостей привітав ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор філософії, професор, член-

кореспондент Кадрової Академії Наук України  Ярослав Михайлович Кміт, який відзначивши нагородою «Орденом 

гетьмана України Івана Сулими» та «Ювілейною Золотою медаллю Вченої Ради Університету Львівський 

Ставропігіон» за активний розвиток Університету «Львівський Ставропігіон» та за монографію ««Галицьке 

Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800 - літтю заснування 

Галицького королівства, організатора міжнародної наукової конференції, доктора історичних наук. професора, 

академіка Віктора Святославовича Ідзьо. Ректор також побажав президії конференції: директору Інституту Східної 

Європи, завідувачу Кафедри українознавства академіку В. Ідзьо, гостю з Києва Президенту Міжнародної Асоціації 

Українознавців, доктору філологічних наук, професору, академіку П.Кононенку, заступнику редактора наукового 

журналу «Українознавець» доктору технічних наук, професору Кафедри українознавства Інституту Східної Європи 

О.Огірку, як і всім гостям та учасника наукової конференції,  успішної праці... 

Перший заступник директора Інституту Східної Європи Мирослав Павлюк відзначивши «Подякою» за довголітню 

роботу на Радіо «Воскресіння» академіка Віктора Ідзьо представив «Зібрання всіх наукових праць академіка Віктора 

Ідзьо» на лазерному носії, наголосивши, що Інститут Східної Європи і надалі буде продовжувати в такому контексті 

свої наукові починання…  
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Від Історико-Краєзнавчого Товариства «Літопис» конференцію привітав його голова - Роман Мелих, від Товариства 

«Любачівщина», його голова Богдан Парадовський, які побажали конференції успішної праці. Від Ставропігійського 

козацтва конференцію привітав отаман В.Павелечко, від Міжнародної козацької організації, отaмани «Галицької Січі» 

В.Шумега та М.Боднар, які побажали конференції успішної праці… 

 
З привітаннями до учасників та гостей Міжнародної наукової конференції виступили: академіки П.Кононенко, 

Віктор Ідзьо, професори: І.Огірко, Б.Сушинський, Я.Кміт, доценти: В.Гаюк, В.Хитрук, В.Артюх, вчений секретар 

Інституту Східної Європи Л.Бурка,  докторант К. Хоронжук, М.Сімкін та багато інших… 

 
На конференції з науковими доповідями виступили: 1.Петро Кононенко. Історична роль Галицького королівства в 

європейській перспективі Руси-України (Київ). 2.Марко Сімкін. Тринадцяте століття: час складних випробувань у 

відносинах королівства Руси-України та Угорського королівства (Львів). 3.Віктор Ідзьо. Галицьке королівство в 1215-

1221 роках - історія політичного сходження Карпато-Дністровської цивілізації (Івано-Франківськ). 4.Вадим Артюх. 

Археологічні старожитності Галицького королівства (Львів). 5.Катерина Хоронжук. Перемиська земля як складова 
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Галицького королівства у  1215-1221 роках (Вроцлав). 6.Дара Корній. Проблема висвітлення Галицького королівства 

1215-1221 рр. в сучасній українській традиції (Львів).7.Олег Огірко. Християнський зміст утворення Галицького 

королівства (Львів). 8.Василь Хитрук. Роль папи римського Іннокентія ІІІ як етнічного італійця в утворенні 

Галицького королівства в 1215 році (Рим). 9.Віктор Ідзьо. Галицький король Коломан та його роль в історії Галичини 

(Івано-Франківськ).10.Тарас Каляндрук. Галицьке королівство новий феномен католицької цивілізації ХІІІ століття 

(Львів).11.Михайло Козак. Політичні взаємовідносини Галицького королівства і Перемиського князівства в 1214-1221 

роках (Перемишль).12.Микола Недюха. Роль папи римського Іннокентія ІІІ в утворенні Галицького королівства 

(Київ).13.Володимир Гаркуша. Юридичні та християнсько-правові аспекти процесу утворення римським престолом 

Галицького королівства (Київ).14.Богдан Парадовський. Любачівська земля як складова Галицького королівства в 

1214-1221 роках (Львів).15.Любомира Бурка. Висвітлення історії Галицького королівства на Радіо «Воскресіння» 

(Львів). 16.Василь Кобилюх. Санскритичні та мовні старожитності Прикарпаття в епоху Галицького королівства 

(Львів). 17. Богдан Сушинський. Славетні жінки Галицького королівства (Одеса). 18. О.Нагорний. Львівська земля в 

епоху Галицького королівства(Львів).  

Слід наголосити, що на конференції відбулась інагурація професора Василя Кобилюха, якому було вручено 

професорський капелюх, професорську мантію та Атестат  Професора Університету «Львівський Ставропігіон». 

Також атестати доцентів по Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» були вручені за наукову  працю  вченим  Б.Сушинському та В.Гаюку. 

 
На конференції професором Кафедри українознавства доктором філологічних наук, професором, академіком 

Петром Кононенком та завідувачем Кафедрою українознавства, директором Інституту Східної Європи доктором 

історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо були вручені документи та посвідчення на працю 

завідувачу Відділення «Україна-Польща та історія України» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи 

УЛС, магістру  історії,  докторанту  Вроцлавського університету   Катерині   Хоронжук. 
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На конференції відбулась презентація та обговорення наукової праці організатора конференції, директора 

Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора 

історичних наук, професора, академіка Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Вищої 

Школи України Віктора Ідзьо  «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської 

цивілізації». В обговоренні взяли участь та виступили з доповідями: академік П.Кононенко академік В.Ідзьо, 

професори: Я.Кміт, В.Кобилюх, І.Огірко, доценти: В.Гаюк, В.Артюх, В.Хитрук, Т.Каляндрук, Б.Сушинський, 

науковці: К.Хоронжук, Л.Бурка, М.Сімкін, О.Нагорний та інші… 

Зокрема автором монографії доктором історичних наук, академіком В.Ідзьо було наголошено, що до часу 

святкування 800 - ліття Галицького королівства в 2015 році ним було видано багато різнопланових наукових праць, 

брошур, наукових статтей, яких вінчає вісімсот сторінкова монографія «Галицьке королівство: найвище державне 

сходження Карпато-Дністровської цивілізації»… 
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Представляючи монографію «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської 

цивілізації» що приурочена 800-літтю з часу заснування Галицького Королівства (1215-2015 рр.), доктор історичних 

наук, професор, академік Віктор Ідзьо наголосив: «Наукова монографія напрацьована на основі досягнень сучасної 

української науки, 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 античних, римських, готських, арабських, українських, ватиканських, угорських, польських, 

російських джерел, які за сукупністю їх аналізу, відтворюють політичне, господарсько-економічне та культурно-

християнське сходження та утворення в 1215 році, Галицького королівства, як найвищого державного утворення 

давньої Карпато-Дністровської цивілізації…».  

Монографія «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» дослідила 

епоху державного сходження Карпато-Дністровської цивілізації та 800-ліття з часу заснування Галицького 

королівства у 1215 році. На основі досягнень сучасної української науки монографія «Галицьке Королівство: найвище 

державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» зробила глибокий, фактологічний аналіз ватиканських 

архівних документів, які за сукупністю їх аналізу, відтворили політичне, господарсько-економічне та культурно-

релігійне сходження давньої Карпато-Дністровської цивілізації та утворення на її території в 1215 році папою 

римським Іннокентієм ІІІ, Галицького королівства.  

Наукове дослідження «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації»  

дослідило і панівний клас галицької державності першої половини ХІІІ століття, боярство, торгово-економічну та 

культурно-християнську знать їх історію політичного сходження та бажання в ХІІІ столітті укласти унію Української 

церкви з Римською. Дослідження також включило джерела, які пролили світло на проблему входження Галичини в 

ХІІІ столітті в політико-християнську організацію, Союз Католицьких  держав Європи, який очолював в цю епоху, 

засновник Галицького королівства, папа римський Іннокентій ІІІ. Монографія показала, що власне князі та бояри, 

торгово-реміснича, культурно-християнська знать, народ Галичини у співпраці з Римською церквою, та європейською 

елітою, стояли біля процесів утворення в 1215 році Галицького королівства. Також монографія дослідила історичний 

процес відновлення Галицького королівства Священною Римською імперією у 1772 році та його функціонування в 

XVIII-XX століттях...  

На адресу Міжнародної наукової конференції «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-

Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування папою римським Іннокентієм ІІІ в 1215 році 

Галицького королівства (1215-2015рр.), прийшло привітання від професора Кафедри Українознавства Інституту 

Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон», лауреата Міжнародної премії імені короля Данила 

Галицького, доктора історичних наук, академіка АНВШ України  Володимира Васильовича Грабовецького в якому 

він одночасно привітав свого учня і організатора конференції академіка В.С.Ідзьо з 55-ти літнім ювілеєм…  

 
Міжнародна наукова конференція «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської 

цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування папою римським Іннокентієм ІІІ в 1215 році Галицького 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
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королівства (1215-2015рр.) завершилась неформальною зустріччю всіх її учасників та жвавим обговоренням наукових 

аспектів 800-ліття історії Галицького королівства, унії церков Галицької з Римською в ХІІІ столітті присутніми  

учасниками… 

 

 


