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Сучасний концептуальний погляд вчених  

Українського  державного університету міста 

Москви на проблему дослідження історії 

Української держави  ІХ-ХІV століть 

 

 У вступі до наукового з’ясування проблеми 

«Українська держава в ІХ-ХІV століттях» слід 

наголосити, що вчені Українського Університету 

міста Москви(УУМ) ше в 80-90 роках ХХ століття 

давно звернули увагу на  роль Української держави 

ІХ-ХІІІ  століттях та в ХІІІ столітті, зокрема  в епоху  

короля Данила. Передусім це видно з наукових 

праць та наукових концепцій «Українська держава в 

ХІІІ столітті» та «Українська держава ІХ-ХІІІ 

століття», нашого ректора, доктора історичних наук, 

професора, академіка Міжнародної Академії Наук 

Євразії, лаурета Премії ім. академіка І.Крип’якевича 

Віктора Святославовоча  Ідзьо, який на джерельній 

базі раніше закритих московських архівів 

фундаментально апробував у Росії, а згодом й в 

Україні цю наукову, так необхідну Україні, 

проблему.  

Власне ці вірно апробовані концентуально в 

українському та російському науковому просторі 

праці з 1995 року розпочали вивчення проблеми 

Української держави ІХ-ХІІІ століть з центром в 

Києві, та конкретно визачили концепцію 

«Українська держава в ХІІІ-XIV ст.», з центром у 

Львові[1,c.6-10]. 

 В подальшому до цих досліджень 

підключився з темою «Взаємовідносини короля 
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Данила з боярами» його аспірант А.Щербина, з 

темою «Геополітична ситуація на передодні 

коронації Данила Галицького», наш представник 

УММ  в Львові В.Артюх, перший проректор УУМ, 

професор В.Дудченко з темою «Король Данило 

Галицький - як символ української державності XIII 

століття»  та  інші... Цю наукову концепцію в 

Москві підтримав доктор історичних наук 

Б.Тимощук, доктор історичних наук В.Кабузан, 

професор В.Осауленко та інші, в Україні в Києві: 

доктор історичних наук, академік Я.Калакура, 

доктор філологічних наук, академік П.Кононенко,  

доктор філософських наук, професор, академік 

М.Недюха, засновник та головний редактор 

наукового журналу «Трипільска Цивілізація», 

доцент В.Гаркуша, у Львові: доктор історичних 

наук, професор Я.Дашкевич, доктор 

мистецтвознавства, професор Р.Шмагало, академік-

мистецтвознавець, герой Українп Б.Возницький, в 

Івано-Франківську: доктор історичних наук, 

академік В.Грабовецький та інші…   

У  1995-2014 роках вчений, доктор історичних 

наук, професор, академік АНВШ України Віктор 

Святославович Ідзьо ввів в науковий обхід 

концепції: «Українська держава в ХІІІ столітті», 

«Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях», 

«Українська держава в ІХ-XIV століттях», науково 

доклав зусиль для популяризації нового центру 

Української держави, міста Львова в ХІІІ-XIV 

століттях та наукової концепції «Української 

держава в ХІІІ-XIV століттях», та її першого 
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володаря, сина короля Данила,  львівського короля 

Льва І (1292-1301рр.). 

Всі його наукові напрацювання в Москві, 

вилилися в проведенні наукових засіданнях по цій 

проблематиці, неодноразової презентації монографії  

«Українська держава в ХІІІ ст.» «Українська 

держава в IX-ХІІІ ст.», «Українська держава в ІХ-

XIV століттях» як в українському середовищі так і в 

наукових колах Москви, Росії, що зафіксовано в 

наших протоколах виданих УІК та УУМ за 1995-

2013 роки.  

В 2010-2014 роках доктор історичних наук,  

професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо 

напрацював нову монографію «Львівське 

королівство в ХІІІ-XIV століттях», що додало нам 

снаги довести його наукову позицію до широких 

наукових сил України, яка повинна відкинути 

«москвофільський галицько-волинський блуд» і 

взяти на озброєння в Україні його наукову  

концепцію, яка монографічно втілена в 2014 році в 

українське наукове життя до 200 річчя з дня 

народження Т.Г.Шевченка під назвою: «Українська 

держава в ІХ-XIV століттях»[2,c.15-32].  

Пора, як наголошує доктор історичних наук, 

професор, академік В.С.Ідзьо: «виходити із 

сфальсифікованого москвофілами ХІХ-ХХ столітть 

Галицько-Волинського гетто» і розглянути 

Українську державу ІХ-ХІV століть, як 

поступальний і продовжуючийся непреривний 

життєздатний процес української державності та 

народності з ІХ по ХIV  століття, оскільки всі 
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предки  від великого київського князя Святослава до 

короля Данила були великими київським князями 

України-Русі. Король Русі ХІІІ століття, Данило 

Романович Галицький, цьому яскраве 

підтвердження...». Тому нами була розвернута 

кампанія по реалізації своїх наукових планів, що 

засвідчує  міжнародна наукова конференція  

“Король Данило та Українська держава в ХІІІ 

столітті”, яка була проведена в Львові, в якій взяли 

участь науковці з майже всієї Європи та Pеспубліки 

Татарстан[1,c.6-10].  

Перед конференцією газета “Ескспрес” 

помістила статтю “Данило Галицький: погляд із 

Москви”, у якій  ректор Українського Університету 

в Москві, доктор історичних наук, професор  Віктор 

Ідзьо наголошував: ”Україна знову, як і колись, на 

роздоріжжі між Сходом і Заходом”. Газета 

зацікавилася, чому власне ініціатором проведення 

конференції “Король Данило і українська держава в 

ХІІІ ст.” став Український Університет міста 

Москви. Була дана відповідь, що власне в Москві 

сконцентрована велика кількість документів та 

архівних матеріалів, що дало можливість 

підготувати велику монографію “Українська 

держава в ХІІІ ст”. Було зауважено, що сьогодні ця 

проблема дуже актуальна. Оскільки сьогодні 

Україна знаходиться на передодні ступу в 

Євросоюз, що співзвучно з епохою короля Данила, а 

отже :”Україна знову, як і колись, на роздоріжжі між 

Сходом і Заходом”. Газета Високий Замок 

наголошувала, що в приміщенні Українського 
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товариства охорони пам’яток історії та культури у 

Львові відбулася перша міжнародна конференція 

“Король Данило і Українська держава у ХІІІ 

столітті”, а також презентація монографії В.Ідзьо 

“Українська держава в ХІІІ столітті”.  Її автор так 

сказав про цю історичну постать:” Король Данило 

це європейський володар ХІІІ століття, який зумів за 

сторіччя перед централізацією Росії в XIV ст., 

централізувати по європейському зразку українську 

державу. Все це слід вивчати особливо сьогодні, 

коли відзначаємо 800-літній ювілей Данила 

Галицького”[1,c.6-10].  

З приводу виходу монографії український 

часопис Київська церква наголошував: “Сприяючи 

виходу в світ монографії “Українська держава у ХІІІ 

ст.”, професора Віктора Ідзьо, єпископ УГКЦ, 

владика Софрон Мудрий у такий спосіб засвідчив, 

що ця книга адресована не лише фахівцям та 

колекціонерам-бібліографам, а значно ширшому 

колові читачів. Монографія об’єднує своєю 

релігійно-державною позицією всіх українців. 

Дослідивши чисельні документи В.Ідзьо довів 

необхідність Україні вступати в Унію з Римською 

Церквою. Віктор Ідзьо аргументовано довів у своїй 

монографії, що входження в союз католицьких 

держав не лише не послабило Русь, а навпаки 

сприяло її безпеці. Акалемік В.Ідзьо аргументовано 

довів, що українцям вистарчило й короткочасного 

перебування в союзі католицьких держав, щоб 

перейняти в них їхні прогресивні досягнення. 

Зокрема академік В.Ідзьо встановив, що саме король 
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Данило створив “перше регулярне військо”, й 

централізував свою державу, протиставивши 

відцентровій силі боярству – середній клас, торгово-

ремісничу знать. За словами В.Ідзьо, король Данило 

перейняв в Західній Європі і всю структуру влади. 

Як читач уже здогадався автор монографії проживає 

в Москві він Голова Українського Історичного 

Клубу м.Москви, ректор Українського Університету 

зробив висновок у користь централізованої 

української державності в ХІІІ столітті, що по 

новому дає підстави подивитися на вищеозначену 

проблему”[1,c.6-10].  

Про конференцію “Король Данило і 

українська держава у ХІІІ столітті” нам докладно 

розповів фаховий академічний журнал “Слово і 

Час”, однак найбільш фундаментально конференцію 

висвітлив найелітніший фаховий “Український 

Історичний Журнал”, який зокрема наголошував: “І 

Міжнародна наукова Конференція “Король Данило і 

Українська держава в ХІІІ столітті” відбулася 21-23 

травня 2001 року в Львові в приміщенні 

Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури. Конференція організована, Українським 

Університетом м. Москви за участю Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури 

(Львів)  та сприянням Інституту Українознавства 

НАН України м. Львів та святкування 800-літнього 

ювілею з дня народження Короля Данила, 

проходило під головуванням ректора Українського 

Університету в Москві професора УУМ, Віктора 

Ідзьо. 
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У конференції взяли участь вчені України, 

Росії, зокрема міст: Києва, Львова, Москви, Нижнє-

Камська (р.Татарстан), Мурманська, Оренбурга.  

З вступною промовою до учасників І 

Міжнародної наукової Конференції “Король Данило 

і Українська держава в ХІІІ столітті” звернувся 

організатор і головуючий конференції Голова 

Українського Історичного Клубу, ректор 

Українського Університету, доктор історичних наук. 

професор  Віктор Ідзьо, який наголосив: “… що 

конференція “Король Данило та Українська 

держава” визріла внаслідок довгої наукової праці 

над цією проблемою науковців Українського 

Університету міста Москви який я організував і 

очолюю. Завершилась вона виходом монографії 

“Українська держава в ХІІІ столітті”, презентація 

якої сьогодні відбудеться. Ініціатива конференції 

всеціло належить Українському  Університету м. 

Москви власне під такою назвою, оскільки ми 

побажали наголосити на необхідності вивчати 

державотворчі процеси в Україні в ХІІІ столітті, 

особливо в часи, коли Українську державу очолив 

король Данило.  

Без сумніву, вона не відбулася б без 

підтримки та всесторонньої допомоги. Тому ми 

дякуємо науковцям України та Росії, які підтримали 

мою ініціативу по відзначенню 800-літнього ювілею 

визначного державного та політичного діяча короля 

Данила. Головуючий наголосив на актуальності цієї 

проблеми, особливо зараз в час святкування Х 

річниці відновлення Української держави…”. 
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Наукову конференцію привітав професор 

Ярослав Дашкевич, керівник Львівського відділення 

Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М.С.Грушевського, який 

наголосив на актуальності висунутої організаторами 

проблеми. Король Данило, на думку промовця, 

очолив Українську державу в ХІІІ столітті, будучи 

не якимось суто галицьким чи волинським 

феноменом. Він без сумніву своєю особистістю 

продовжує традиції Київської держави і тому його 

діяльність заслуговує всестороннього вивчення. Від 

імені Інституту Українознавства Міністерства науки 

і освіти конференцію привітав директор, академік 

Петро Кононенко, який зазначив, що вивчення 

державотворчих процесів в ХІІІ столітті є дуже 

актуальною проблемою, особливо зараз у час 

святкування 800-літнього ювілею визначного 

українського державного діяча ХІІІ століття короля 

Данила. Науковець побажав конференції плідної 

праці і успіхів у вищеозначеній проблемі. 

Дальше до учасників конференції та гостей 

звернувся Іван Патер, виконуючий обов’язки 

директора Інституту українознавства ім. 

І.П.Крип’якевича НАН України, який наголосив на 

необхідності вивчення епохи короля Данила, 

подякував керівництву Українського 

Університетету міста Москви, Українського 

Історичного Історичного Клубу і, зокрема,  ректору 

УУМ, доктору історичних наук, професору Віктору 

Ідзьо, за організацію конференції. 
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До учасників та гостей звернувся директор 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків 

з діаспорою п. Ігор Кравчук. У привітальному слові 

він підкреслив великі заслуги Короля Данила. 

Король Данило, на думку промовця, є дійсно 

український державець ХІІІ століття європейського 

типу. 

Від Ради Об’єднання Українців в Росії 

конференцію привітав ректор Українського 

Університету міста Москви професор Віктор Ідзьо, 

який зауважив, що ініціатива з Росії в організації та 

проведенні наукової конференції “Король Данило і 

Українська держава в ХІІІ столітті” пов’язується 

пробілом в цьому питанні в українській історії. В 

той час коли в Російській Федерації сьогодні 

яскраво розробляється концепція централізованої 

російської держави XIV століття практично без 

ніякої історичної бази, де князівства залежні і 

ворогуючі один з одним видаються російськими 

істориками за централізовану державу в Україні вже 

в ХІІІ столітті на реальній основі проглядається 

централізована держава королівство, на чолі якої 

стоїть могутній володар - король Данило, який 

активно займається питанням формування 

антитатарської коаліції в усіх напрямках. Ці 

процеси, на думку промовця, є актуальними на 

сучасному етапі і їх треба вивчати особливо 

сьогодні в час 800-літнього ювілею Короля Данила - 

могутнього українського володаря ХІІІ століття, 

діяльність якого потребує подальшого вивчення. 
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До присутніх звернувся Роман Лубківський - 

начальник обласного управління культури 

Львівської облдержадміністрації, який привітав 

конференцію і побажав їй успішної роботи в 

дослідженні епохи короля Данила. 

 До присутніх звернувся Юрій Гресько - 

начальник відділу у справах національностей та 

міграції Львівської облдержадміністрації, який 

привітав конференцію з прекраною роботою і бажав 

подальших наукових злетів. 

          До науковців звернувся Василь Білоус 

заступник голови міської Ради, який привітав 

конференцію від імені міського голови Василя 

Куйбіди і побажав конференції плідної праці. 

Промовець наголосив, що в час 800-ліття з дня 

народження Короля Данила особливо актуально 

стає питання вивчення української державницької 

спадщини, яку необхідно в подальшому вивчати. 

 Конференцію “Король Данило і Українська 

держава в ХІІІ столітті” привітав  довголітній 

політв’язень радянської імперії, засновник газети 

“Нескорена Нація” Іван Кандиба, який наголосив, 

що вивчення українських державотворчих процесів 

у час Короля Данила є актуальною проблемою 

сьогодення. Український державець король Данило 

все своє життя боровся за єдність і могутність 

української держави. Він робив все, щоби 

українська держава була незалежною, як від східних 

так і від західних сусідів. Історична роль короля 

Данила і Української держави в ХІІІ столітті, на 

думку промовця, полягає в тому що його діяльність 
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в ХХ столітті, за відродження незалежної 

української держави, була відроджена і продовжена 

Організацією Українських Націоналістів, яку очолив 

Степан Бандера. Безсумнівно, що роль Української 

держави часів короля Данила і сьогодні повинна 

стати дороговказом для боротьби українських 

патріотів за кристалізацію національної української 

держави. 

 Від імені Українського Історичного Клубу 

міста Москви конференцію привітав член УІК Ігор 

Смульський, який наголосив, що Український 

Історичний Клуб сьогодні активно розпочав 

досліджувати українські архіви в Росії. Осторонь 

нашої роботи не залишилась і епоха Короля Данила, 

про що може говорити монографія голови УІК, 

професора Віктора Ідзьо “Українська держава в ХІІІ 

столітті”. 

 Від імені українського товариства 

“Вербиченька“ (Р.Татарстан) конференцію привітав 

його Голова Євген Савенко, який наголосив, що 

вивчення політичних взаємовідносин України-Русі і 

Золотої Орди є сьогоденною необхідністю, особливо 

зараз, коли зв’язки науковців України і Татарстану 

починають налагоджуватися по вивченню відносин 

України-Русі і Золотої Орди в ХІІІ столітті. 

Дослідник наголосив на подальшому проведенні в 

майбутньому таких конференцій і пообіцяв, що 

більш глибше розгляне ці процеси на наступній 

конференції. Від імені Наукового Товариства 

ім.Т.Шевченка конференцію привітав вчений 

секретар Олег Купчинський, який побажав 
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конференції плідної праці і видання всіх наукових 

напрацювань. Від Соціал-Національної партії 

України (СНПУ) конференцію привітала А.Бень-

Дронюк, яка наголосила, що СНПУ допомагає 

Українському Історичному Клубу у виданні його 

наукових праць і сьогодні, я від імені партії, як її 

науковець, беру участь у конференції. Від 

керівництва СНПУ передаю вітання конференції і 

зичу їй плідної праці. Від Українського 

Університету конференцію привітав Андрій 

Щербина, який передав вітання від науковців вузу. 

Промовець зазначив, що цього року 

реконструйовано  Український Університет в 

Москві, у Вузі окрім українського історичного та 

філологічного буде і технічний факультет. Власне 

ця наукова конференція “Українська держава в ХІІІ 

столітті” репрезентує наш вуз який бажає активної 

співпраці з вузами України. Від української 

громадськості Оренбурга виступив Голова 

українського Історичного Клубу Оренбурга Богдан 

Древин, який наголосив, що за сприянням 

Українського Історичного Клуба Москви в м. 

Оренбурзі засновано Український Історичний Клуб. 

Українська наукова громадськість активно 

підтримує  конференцію “Король Данило та 

Українська держава в ХІІІ столітті” і бажає їй 

плідних напрацювань. Від Музею історії релігії, 

конференцію “Король Данило та Українська 

держава” привітав директор-історик Володимир 

Гаюк, який наголосив, що з Українським 

Історичним Клубом міста Москви Музей Історії  
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релігії зв’язує п’ять років активної співпраці. 

Конференція “Король Данило та Українська 

держава в ХІІІ столітті”, яку проводить УІК у  

Львові є показником високого рівня науковості. У 

подальшому, наголосив промовець, Музей історії 

релігії всесторонньо буде сприяти таким 

конференціям. Від імені колективу Національної 

бібліотеки імені В.Стефаника конференцію 

привітала її директор Лариса Крушельницька, яка 

побажала учасникам конференції плідної праці. Від 

української громадськості Мурманська 

конференцію “Король Данило та Українська 

держава в ХІІІ ст.” привітала заступник голови 

української культурно-національної автономії 

Мурманська  Ірина Калуська, яка наголосила, що 

українці Мурманська ось уже утретє на наукових 

форумах, які проводить Український Історичний 

Клуб м. Москви. На цю конференцію, яка 

приурочена 800-літтю визначного українського 

державного діяча Короля Данила, я теж прибула на 

запрошення Українського Історичного Клубу. 

Бажаю конференції плідної праці і активній 

діяльності українцям Москви. Передаю вітання від 

правління українців на Кольському півострові всім 

учасникам конференції. Від Львівської Академії 

мистецтв і від української громади в м. Сургуті 

наукову конференцію привітала Зеновія Шульга, яка 

побажала конференції плідної праці. Учасників 

привітання Григорій Катаран, заступник голови 

Українського товариства охорони пам`яток історії та 

культури, який наголосив, що з Українським 
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Історичним Клубом м. Москви співпрацює п’ять 

років. Товариство охорони пам`яток історії та 

культури має договір про співпрацю і результатом 

цієї є сьогодні ця прекрасна конференція по 

відзначенню 800- літнього ювілею Короля 

Данила[2,c15-32]. 

На конференції було заслухано більше 30 

наукових доповідей: 

1.Я.Р.Дашкевич. Проблема вивчення епохи Короля 

Данила. 

2.П.П.Кононенко.Українська держава в ХІІІ столітті 

у контексті сучасного вивчення українознавства. 

3.В.С.Ідзьо.Українська держава за часів Короля 

Данила. 

4. М.В. Петегирич. Белзька і Червенська землі у ХІІІ 

столітті. 

5.І.В. Паславський. Філософська культура Галицько-

Волинської держави: пошуки морального ідеалу і 

формування державної ідеології. 

6. Є.Ф. Савенко. Король Данило і Українська 

держава у взаємовідносинах з Золотою Ордою. 

7.В.П.Бадяк. Коронація Данила Галицького і доля 

корони. 

8.М.Ф.Рожко. Король Данило – фортифікатор. 

9.І.П.Мегела. Українська держава часів Короля 

Данила у взаємовідносинах з Австрійською 

державою у ХІІІ ст.  

10.А.Бень-Дронюк. Художня обробка металу 

Галичини часів Короля Данила ХІІІст. (пам’ятки 

української державності). 
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11.Г.В. Зубченко. Образ міста Лева очима 

художника. 

12.К.Бондаренко. Ювілейний рік Короля Данила. 

13.Р.Т.Шмагало. Стилістичні ремінісценції 

мистецтва часів Короля Данила у творчості 

студентів Львівської академії мистецтв. 

14.Л.В.Войтович. Друга галицька династія. Стан 

вивчення. 

15.В.С.Ідзьо. Король Данило у взаємовідносинах з 

Польщею, Литвою, Тевтонським Орденом. 

16.Г.Г.Стельмащук. Одяг княжої доби ХІІІ ст. 

17.Г.В.Голод Художнє ремесло Галицько-

Волинської держави і питання “ренесансу” історії 

України. 

18.О.А.Купчинський. Галицько-Волинська держава і 

документи ХІІІ-першої  половини ХIV ст. в 

пізніших джерелах. Зміст і форма. 

19.Л.Цимбала. Шовкові тканини в давньоруському 

костюмі (Ареол побутування) ХІІ-ХІІІ ст. 

20.А.Гречило. Символи Галицько-Волинської 

держави другої половини ХІІІ ст. - перша половина 

ХIV ст. 

21.Б.М.Шумилович. Латенські старожитності у 

середньовічній художній кераміці Галичини – 

витоки стилістики мистецтва Галицько-Волинського 

князівства ХІІІст. 

22.Л.Мацкевий, Ю.Гудима, В.Матвійчук. До 

питання найдавнішого заселення території 

сучасного Львова. 

23.І.В.Костюк “Давньоукраїнська література періоду 

Київської Русі” в оцінці О.Грушевського. 
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24.А.О. Щербина. Взаємовідносини Короля Данила 

Галицького з бояринами. 

25.В.С.Артюх. Передісторія княжого Галича епохи 

короля Данила. 

26.З.М.Шульга. Образ Данила Галицького у 

творчості львівських художників текстилю. 

27. Р.Я. Василик. Сакральне мистецтво княжої доби 

Галичини. 

28.В.С.Ідзьо. Король Данило та переговори з 

католицькою церквою стосовно унії всередині ХІІІ 

ст. 

29. Р.Д. Зінкевич. Збройні сили Галицько-

Волинської держави за часів Короля Данила. 

30.О.Я.Походай.Особливості проведення рятівних 

археологічних досліджень у Прикарпатському 

регіоні. 

31.В.І.Дудченко.Король Данило Галицький - як 

символ української державності XIII століття. 

У третій день конференції  були проведені 

підсумки під головуванням Віктора Ідзьо, де 

наголошувалось, що конференція в основному 

виконала поставлене перед нею завдання. 

Були вислухані пропозиції та зауваження учасників 

конференції М.Рожка, В.Оприска, А.Щербини, 

І.Смульського щодо винесення питань на наступну 

конференцію.Рекомендовано наступній конференції, 

окрім історичної та культурно-мистецької, утворити 

такі секції: археологічну,  матеріальної культури та 

архітектури, релігієзнавства. Розширити 

міжнародний спектр вивчення проблеми. Під час 

конференції відбулась виставка картин художнього 
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розпису на тканині цикл “Львів” митця Львівської 

академії мистецтв пані Галини Зубченко. Одже 

добру справу по вивченню Української держави в 

ХІІІ столітті започатковано, життєздатність її 

доказано, що засвідчує  виконана програма та 

опубліковані праці в науковому збірнику « 

Засновник  Львова король Данило та Українська 

держава в ХІІІ ст. - Львів. Видавництво 

університету «Львівський Ставропігіон»,  2006. - 

418с.»[2].  

Сьогодні у 2014 році в підтримку тієї  

Міжнародної наукової конференції «Король Данило 

і Українська держава у ХІІІ столітті - в історії, 

культурі, літературі та українському народному 

епосі», Український Університет в Москві 

напрацював нову наукову концепцію «Українська 

держава в ІХ-ХІV століттях», яка  остаточно 

науково розвінчує москвофільську темряву ХІХ-ХХ 

століть «Галицько-Волинського гетто», оскільки всі 

наявні реальні джерела, які дослідив і проаналізував 

в 2010-2014 роках, доктор історичних наук, 

професор, академік Віктор Ідзьо, яскраво показують 

велику непреривну політичну історію України з ІХ 

по ХІV століття, з столичним центром в Києві, та 

особливу роль Української держави ХІІІ-ХIV 

століть з новим столичним центром у Львові, як і 

роль української політичної культури, літератури, 

українського народного епосу в усній народній 

творчості, в цілому в Європі, які так ретельно 

розглянув у багато чисельних наукових працях 

доктор історичних наук, професор, академік Віктор 



 21 

Ідзьо. Сьогодні в 2014 році, в новій своїй монографії 

«Львівське королівство в ХІІІ-ХIV століттях, 

академік Віктор Ідзьо остаточно утвердив 

концептуальні засади незалежного державного 

розвитку українців у ІХ-XIV століттях, які під таким 

кутом зору, потребують, подальшого втілення в 

українське науково-державне, громадське та 

культурно-релігійне  життя…[2,c.15-32]. 

Надіємось, що щойно вийшовши нова 

монографія доктора історичних наук, професора, 

академіка АНВШ України Віктора Ідзя “Українська 

держава в ІХ-ХІV століттях” досліджена і 

узагальнена на непереривному, незалежному 

політичному розвитку та функціонуванні 

Української держави у продовж  п’яти століть своєї 

політичної та етно-культурної історії, стане єдино-

вірною і шанованою в сучасні історичній науці, 

відновленої у 1991 році Української держави… 

[3,c.16-20]. 

 

Професор  Ігор Смульський  серед вчених-колег 

Українського Університету міста Москви



 22 

Список використаних джерел та літератури: 

 

1. Смульський І.Я. Погляди вчених УІК та УУМ на 

проблему Української держави в ХІІІ столітті та 

особу короля Данила.Науковий Вісник Українського 

Історичного Клубу. - М., 2003. - Т. VІІ.  

Ідзьо Віктор. Українська держава в ХІІІ столітті. - 

Івано - Франківськ “Нова зоря”, 1999.-  320 с. 

Ідзьо Віктор. Українcька держава в ІХ - ХІІІ  ст.  - 

Львів  “Сполом”,  2004.  -  416 с. 

Ідзьо Віктор. Львівське королівство у ХІІІ-XIV 

столівттях. - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2012р.  

2. Смульський І.Я. Погляди вчених УІК та УУМ на 

проблему Української держави в ХІІІ столітті та 

особу короля Данила.// Засновник Львова король 

Данило та Українська держава в ХІІІ ст. - Львів,  

2006. - 418с.  

Ідзьо Віктор. Українська держава в ХІІІ столітті. - 

Івано - Франківськ “Нова зоря”, 1999.-  320 с. 

Ідзьо Віктор. Українcька держава в ІХ - ХІІІ  ст. - 

Вид. 2. - Львів  “Сполом”,  2010.  -  416 с. 

Ідзьо Віктор. Львівське королівство у ХІІІ-XIV 

століттях. - Івано-Франківськ ”Сімик” , 2012р. - 

Віктор Ідзьо. Українська держава в ІХ-ХIV 

століттях. - Івано-Франківськ  ”Сімик”, 2014р.-754с. 

3.I.Смульський. Сучасний концептуальний погляд  

вчених  Українського Університету міста Москви на 

проблему дослідження  історії Української держави  

в ІХ-ХІV століттях. Науковий Вісник Українського 

Університету в Москві. - М., 2013. - Том ХVІIІ. - 

С.16-20.



 23 

 

Наукове  видання 

 
Ігор  Смульський 

 

Сучасний концептуальний погляд  

вчених  Українського 

Університету міста  Москви                

на проблему дослідження  історії                  

Української  держави 

ІХ-ХІV століть 
 

 

Подано до друку 22.10.15 р. Підписано 

до друку 26.10.15 р.  

Формат видання 60/ 84 1/16. Папір 

офсетний. Умовн.друк.арк.10,25 

Зам.56. Тираж 300  екз. 

 

Львів, 

Видавництво Університету 

«Львівський Ставропігіон», 

2015р. 



 24 

 

Портет професора Українського Університету 

міста Москви  Ігоря  Смульського  


