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Василь Бойчук 

Міжнародна наукова конференція «Засновник Львова  король Данило та Українська держава  

в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з часу першої письмової згадки  

про місто Львів (1256-2016рр.)  та  15 - ти літтю праці Інституту Східної Європи 

 на ниві наукового українознавства (2001-2016рр.). 
 

26 листопада 2016 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки 

(проспект Т.Г.Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті 

«Львівський Ставропігіон» спільно з Львівською обласною універсальною обласною науковою бібліотекою, під 

головуванням організатора, директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства при 

Університеті «Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої 

Школи України Віктора Святославовича Ідзьо, провели Міжнародну наукову конференцію «Засновник Львова  

король Данило та Українська держава в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з часу першої 

письмової згадки про місто Львів (1256-2016рр.) та 15 - ти літтю з часу заснування та активної праці Інституту 

Східної Європи на ниві наукового українознавства(2001-2016рр.).  

Перед початком наукової конференції, приймаючи Орден Богдана Хмельницького І ступеня від проректора 

Університету «Львівський Ставропігіон», Головного  Отамана Ліги Українського Козацтва В. Павелечка, ректора 

Університету «Львівський Ставропігіон» професора Я. Кміта, члена оргкомітету з нагородження З. Солоненка, 

складаючи Подяку за нагородження, директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства 

при Університеті «Львівський Ставропігіон» доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої 

Школи України Віктор Ідзьо, наголосив, що гетьман України Богдан Зиновій Хмельницький є засновником 

Української козацької держави в XVII  столітті. В наступному 2017 році буде 630 років з часу його відходу  в 

українську державну пам’ятну вічність. З таких обставин, щоб гідно вшанувати пам’ять засновника Української 

козацької держави, постать гетьмана України Богдана Хмельницького, Інститут Східної Європи, Кафедра 

Українознавства при Університеті «Львівський Ставропігіон» спільно з Науковою Бібліотекою в 2017 році 

проведуть Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в 

XVI-XVIII століттях» яка буде присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української козацької держави, 

гетьмана України - Богдана Зиновія Хмельницького (1657-2017рр.).  

Очевидно, що окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції буде обговорено ряд 

актуальних питань, зокрема: 1. Роль Ліги Українського козацтва в сучасних козацьких об’єднавчих процесах. 2. 

Перспектива сучасного розвитку українського козацтва в умовах російської агресії. Таким чином, до участі з 

науковими доповідями, краєзнавчо-пошуковими розвідками традиційно запросимо науковців, викладачів вузів, 

вчителів ліцеїв, гімназій, шкіл, громадських, релігійних діячів, які мають потребу взяти участь в  роботі 

наступного  форуму, наголосив у висновок промови директор Інституту Східної Європи, академік Віктор Ідзьо. 

 
Від Університету «Львівський Ставропігіон» учасників та гостей Міжнародної наукової конференції 

«Засновник Львова  король Данило та Українська держава в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з 

часу першої письмової згадки про місто Львів (1256-2016рр.) та 15 - ти літтю праці Інституту Східної Європи на 

ниві  наукового  українознавства (2001-2016рр.) привітав ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор 

філософії, професор Кафедри Українознавства, член-кореспондент Кадрової Академії Наук України  Ярослав 

Кміт, який розповів про історичний, науково-освітній та видавничий шлях Університету «Львівський  

Ставропігіон», відзначив вчених які приклалися до становлення та розвитку Університету «Львівський 

Ставропігіон», та  відзначив активну 15 - ти літню працю Інституту Східної Європи на ниві наукового 

українознавства(2001-2016рр.) Грамотою-Подякою від Університету «Львівський Ставропігіон» в якій зокрема 

наголошено: «Нагороджується засновник та директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, 



2 
 

професор, академік Академії Наук Вищої Школи України  Віктор  Святославович  Ідзьо, колектив Інституту 

Східної Європи за високий рівень академічної, дослідної, міжнародної і видавничої діяльності та активну участь і 

вклад в розвиток Університету «Львівський Ставропігіон» та у зв’язку з 15-ти літнім ювілеєм». 
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З 15 - ти літттям (2001-2016рр.) праці на ниві наукового українознавства, привітав колектив Інституту  Східної  

Європи засновник та директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства доктор 

історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який наголосив: «З відновленням 

незалежності України наука і освіта стала власною справою українського народу. 

Внаслідок повної дескридитації науково-освітніх закладів, які були утворені тоталітарним режимом УРСР та 

їх функціонуванння в Україні в посткоміністичний період, які фактично нічого нового наукового не внесли в 

розвиток української науки та освіти в Україні, в  лютому 2001 року постає та відновлюється науково-освітній 

заклад - Університет «Львівський Ставропігіон» та Інститут Східної Європи.  

Уже  3 квітня 2001 року при Університеті «Львівський Ставропігіон» засновується Інститут Східної  Європи, 

який ставить кардинально нові завдання в галузі незалежної від попередньої комуно-фашиської наукової системи 

УРСР, завдання - розбудову суто української науково-освітньої та видавничої системи на суто українських 

науково-освітніх історичних та культурно-христиняських традиціях. 

Інститут Східної Європи спрямований на незалежній від комунао-фашитського міністерства освіти і науки 

УРСР та пост-комуністичної України розвивати основи українського наукового, соціально-культурного, 

христиняського-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго потенціалу в українських освітян та 

науковців.  

З метою реаолізації наукво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Інститут Східгної Європи в 2003 

році відкриває на своїй базі Кафедру Українознавства, яка згідно потребами координації наукво-освітніх 

процексів підпорядковується ще й як структурний підрозділ Національному науково-дослідному Інституту 

Українознавства Міністерства освіти і науки України і яка в 2013 році відзначила своє 10-ти ліття (2003-2013рр.). 

В 2006 році Кафедра Українознаввства засновує профільні науково-дослідні відділення, для вивчення 

різнопрофільних наукових проблем… 

В цей же час у 2005 році Кафедра Українознаввства засновує фаховий друкований орган - науковий журнал 

«Українознавець», який в 2015 році відзначив своє 10-ти ліття(2005-2015рр.).  

Хочу наголосити, хоча Інститут Східної Європи, було відкрио при Університеті «Львівсвький Ставропігіон» 

Інстиут залишається з  Кафедрою Українознавства, самоврядною, самостійною науково-освітньої організацією.  

Сама ідея відкриття Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон», 15 - ти ліття якого 

ми сьогодні святкуємо, була спрямована на противагу старим комуністичним науково-освтінім інститутам УРСР 

та розвитку нових та відновлення старих українських науково-освітніх національних історичних інституцій… 

  

 
На адресу святкування 15-ти ліття заснування Інституту Східної Європи(2001-2016рр.) прийшли привітання з  

науково-освітніх закладів міст: Буда-Пешту, Праги, Відня, Риму, Барселони, Братіслави, Вроцлава, Перемишля, 

Ярослава, Світави, Москви, Києва, Харкова, Одеси, Херсона, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців. 
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Подамо одне яскраве привітання, яке прийшло з братньої Польщі, з міста Лодзь. 

 
Від ректорату  Римського Університету Павла Апостола привітання  з нагоди святкування 15 - ти ліття праці 

Інституту Східної Європи на ниві наукового українознавства передав представник в Україні І. Мелих, від 

Львівського Національного аграрного  університету В. Паранюк, від «Академії  Здоров’я»  президент, професор 

«Міжнародної академії собріології» А. Ковальський, від  Університету «Львівський Ставропігіон» - проректор з 

науково-дослідної роботи М. Романець, від науковців та козаків Відня, доктор УЛС - Х. Чернер, з Одеси  Інститут 

Східної Європи з 15-ти літтям привітав професор Кафедри Українознавства - Б. Сушинський.  

Від Історико-Краєзнавчого Товариства «Літопис» конференцію привітав голова - Р. Мелих, від Товариства 

«Любачівщина», голова Б. Парадовський, від Львівського Ставропігійського братства - В. Моравецький, від 

Галицької Січі з Івано-Франківська - отман М. Боднар, які побажали конференції успішної праці. Від Ліги 

Українського Козацтва конференцію привітав головний отаман В. Павелечко, від  Ставропігійського козацтва 

конференцію привітав отаман  З.  Солоненко,  які побажали конференції успішної праці… 



5 
 

 

 

На конференції з науковими доповідями виступили: 1.Василь Кобилюх. Санскритичні та мовні старожитності 

Руси-України в епоху короля Данила Галицького (Львів). 2.Петро Кононенко. Історична роль короля Данила в 

європейській перспективі Руси-України (Київ).3.Віктор Ідзьо. Засновник Львова король Данило та Українська 

держава в ХІІІ столітті (Львів). 4.Марко  Сімкін. Тринадцяте століття: політичні відносини королівства Руси-

України (Львів). 5.Катерина Хоронжук. Перемиська земля в епоху короля Данила (Вроцлав). 6.Дара Корній. 

Проблема висвітлення епохи короля Данила Галицького в сучасній українській традиції (Львів). 7. Христіан 

Чернер. Дослідження історії Галичини та Львова австрійськими вченими(Відень). 8.Василь Хитрук. Роль папи 

римського Іннокентія ІV як етнічного італійця в утворенні Руського королівства в 1253 році (Рим). 9.Віктор Ідзьо. 

Король Руси-України Данило І: герцог Києва, Володимира, Галича всієї Білорусі та Ятвягії та його роль в історії 

Європи (Івано-Франківськ).10.Тарас Каляндрук. Історична перемога Данила Галицького під Доргочином 

(Львів).11.Михайло Козак. Політичне, торгово-економічне та культурно-релігійне становище Перемиського 

князівства в епоху короля Данила Галицького у 1245-1264 роках (Перемишль). 12.Микола Недюха. Роль папи 

римського Іннокентія  ІV в утворенні королівства Руси-України  у 1253 році (Київ). 13.Володимир Гаркуша. 

Юридичні та християнсько-правові аспекти процесу утворення римським престолом королівства Руси-України в 

середині ХІІІ століття (Київ). 14.Богдан Парадовський. Любачівська земля як складова королівства Руси-України 

в епоху короля Данила (Львів). 15.Геннадій Гриценко. Археоастрономічні об’єкти на території королівства Руси-

України (Київ).16.Вадим Артюх. Археологічні старожитності Львова епохи короля Данила Галицького (Львів). 

17.Богдан Сушинський. Славетні жінки епохи короля Данила Галицького (Одеса). 18.Ян Масарик. Словацько-

українські відносини в епоху короля Данила (Братислава). 19.Ян Лорченко. Чесько-українські відносини в епоху 

короля Данила (Прага). 

Велику дискусію викликала доповідь «Дослідження історії Галичини та Львова австрійськими вченими» 

доктора Хрістіана Чернера з Відня в якій він окреслив історію взаємин австрійських та українських вчених…  
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Дуже цікавими, на погляд автора були доповіді: Богдана Парадовський. Любачівська земля як складова 

королівства Руси-України в епоху короля Данила (Львів), Віктора Ідзьо. Король Руси-України Данило І: герцог 

Києва, Володимира, Галича всієї Білорусі та Ятвягії та його роль в історії Європи (Івано-Франківськ), Вадима 

Артюха. Археологічні старожитності Львова епохи короля Данила Галицького (Львів) та інших доповідачів... 

 

     
На конференції відбулась презентація наукової праці організатора конференції, директора Інституту Східної 

Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора історичних 

наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо  «Руське королівство в ХІІІ ст.».  
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На завершення Міжнародної наукової конференції  «Засновник Львова  король Данило та Українська держава 

в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з часу першої письмової згадки про місто Львів (1256-

2016рр.) та 15 - ти літтю праці Інституту Східної Європи на ниві наукового українознавства (2001-2016рр.) 

відбулась презентація XVI числа наукового журналу «Українознавець» за 2016 рік в якому видруковані наукові 

праці вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної  Європи... 

 

 


