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Презентація на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи з нагоди1165-ліття української 

державності(852-2017рр.),  нової наукової монографії доктора історичних наук, професора,  

академіка АНВШ України  «Русь-Україна в ІХ-XIV століттях»  26  квітня 2017 року.  
 

26 квітня 2017 року, з 11 години, з нагоди святкування Кафедрою Українознавства  1165-ліття української 

державності(852-2017рр.), відбулась презентація нової наукової монографії доктора історичних наук, професора, 

академіка Академії Наук Вищої Школи України «Русь-Україна в ІХ-XIV століттях»  на яку прибули всі вчені 

Кафедри Українознавста Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон», зокрема її 

професори: П.П. Кононенко, М.П. Недюха, Я.С. Калакура, Т.П. Кононенко, О.В. Огірко, Я.М. Кміт, І.В. Огірко, 

В.О. Кобилюх, Б.І. Сушинський, В.С. Гаркуша, З.В. Партико, І.Ю. Квасниця; доценти Кафедри Українознавства: 

В.В. Гаюк, М.В.Кардащук, В.С. Артюх, В.О. Хитрук.  

На 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 М. Кардащук, 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. 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 «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… 

 
Автор презентованої монографії «Русь-Україна в ІХ-ХIV cтоліттях» академік  Віктор Ідзьо 



 

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

наукової монографії «Русь-Україна 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 від імені всіх вчених, наголосив: «що доктор історичних 

наук, професор, академік АНВШ України В.С. Ідзьо своєю новою монографією «Русь-Україна держава в ІХ-ХIV 

століттях». - Київ-Львів, 2017р. - 796с. продовжує цьогорічне 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: «нова наукова монографія академік Віктора Ідзьо «Русь-Україна в ІХ-

ХIV століттях» це остання наукова думка з проблем дослідження етногенезу Руси-України», яка апробована 2017 

році як за участю вчених з Києва та і з Львова, вона ініціює всеукраїнське святкування 1165-ліття української 

державності(852-2017рр.). 

Звертаючись до вчених Кафедри Українознавства, ректор Університету «Львівський Ставропігіон», професор 

Ярослав Кміт, наголосив: «нова, щойно видрукована монографія доктора історичних наук, професора, академіка 

Академії Наук Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії 

імені Данила Галицького, засновника та завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» Віктора Ідзя «Русь-Україна в ІХ-ХIV століттях»,  є велике наукове надбання в 2017 році, як Кафедри 

Українознавства Інституту Східної Європи так і усього Університету «Львівський Ставропігіон», яку автор 

виконав за українською та європейською науковою традицією, а це значить, що Кафедра Українознавства, Інститут 

Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» першими популяризують святкування 1165-ліття 

української державності (852-2017рр.), показують незалежну історію Руси-Україн ІХ-ХIV століть, демонструють 

державницьку позицію у широких 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: «нова наукова монографія «Русь-Україна в ІХ-ХIV століттях» рецензована чільними докторами 

історичних наук, професорами та академіками 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 Руси-України у ІХ-ХIV століттях, дає повний опис та аналіз 

джерел у поєднанні з останніми напрацюваннями української історичної та археологічної науки»...  

 
У висновок свого виступу ректор Університету «Львівський  Ставропігіон», професор Я.М. Кміт  відзначив: 

«доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України, лауреатом премії імені ак. І.П. Крип’якевича 

та Міжнародної премії ім. Данила Галицького, завідувачем Кафедрою Українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» Віктором Ідзьо в науковій праці «Русь-Україна в ІХ-ХIV століттях», встановлено, з нагоди 1165-

ліття української державності (852-2017рр.), точну дату утворення Руси-України - 852 рік, наголошено, що 

давня Русь-Україна дала можливість сучасній Україні, відродитися  у ХХ столітті» … 

Дальше до присутніх звернувся автор монографії «Русь-Україна 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: «дякує співробітникам Інституту Східної Європи, вченим Кафедри Українознавства за 

вискоку оцінку його нової праці, яку узагальнено охарактеризував ректор Університету «Львівський 

Ставропігіон», професор Кафедри Українознавства  Я.М. Кміт.  

Нова праця це відтворення української історичної справедливості, можливість наповнити свято 1165-ліття 

української державності (852-2017рр.) в умовах українсько-російської війни, відновити розумінням української 

історичної перемоги над підступним і агресивним ворогом, надати впевненість в сьогоднішнє українське історичне 

святкування… Отже наше святкування 1165-ліття української державності (852-2017рр.), повинно розбудити 

свідомість мільйонів українців, які ще перебувають в темряві сучасного російського історичного мракобісся та 

міфотворення… 

Монографія «Русь-Україна в ІХ-ХIV століттях» видана малим накладом,  фактично вже сьогодні на презентації 

вона розійшлася, зокрема в Львові з нею вченим можна познайомитися в Львівській національній наукові 

бібліотеці імені Василя Стефаника. Шукаємо спонсорів на її велике видання. Постараємось також розмістити її в 

інтернеті на Сайті Інституту Східної Європи… 

Отже від імені Кафедри Українознавства, Інституту Східної Європи, наукового журналу «Українознавець»  

вітаю весь Університет «Львівський Ставропігіон», всю українську міжнародну громадськість з 1165-літтям 

української державності(852-2017рр.)!». 


