Відділ історії міжнародних відносин і
зовнішньої політики України
Інституту історії України
НАН України

«Україна не має історії без Європи, але і Європа не
має історії без України. Україна не має майбутнього
без Європи, але й Європа не має майбутнього без
України. Упродовж століть історія України
розкривала поворотні моменти в історії Європи.
Схоже, сьогодні це все ще так».

Тімоті Девід Снайдер (американський історик
та письменник, професор Єльського
університету. Фахівець з історії Східної
Європи та, зокрема, історії України)



Співробітники відділу

Віднянський С.В.
зав. відділу, чл.-кор.
НАН України, д.і.н.
проф.

Шаповал В.М.
гол. н.с. чл.-кор.
НАН України, д.ю.н.
проф.

Піскіжова В.В.
н.с., к.і.н.

Харлан Г.О.
н.с., к.і.н.

Матяш І.Б.
пров. н.с.,
д.і.н. проф.

Мартинов А.Ю.
пров. н.с.,
д.і.н. проф.

Антипова О.М.
н.с., к.і.н.

Іваненко О.А.
ст. н.с., к.і.н.

Вялова Ю.В.
н.с., к.і.н.

Горенко О.М.
ст. н.с., к.і.н.

Петраускас О.О.
інж. І кат.

П.І.Б.

Посада

Віднянський Степан
Васильович

Завідувач відділу

Шаповал Володимир Головний науковий
співробітник
Миколайович
Мартинов Андрій
Юрійович
Матяш Ірина
Борисівна
Горенко Олег
Миколайович
Іваненко Оксана
Анатоліївна

Науковий ступінь,
вчене звання
Доктор історичних наук,
професор, членкореспондент НАН
України
Доктор юридичних наук,
професор, членкореспондент НАН
України
Доктор історичних наук,
професор

Напрям наукової діяльності,
спеціальність
Новітня історія країн Центрально-Східної
Європи, історія міжнародних відносин та
зовнішньої політики України і Закарпаття
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Історія конституційного права,
міжнародне право

2

Провідний
Історія Німеччини ХХ – поч. ХХІ ст. та
науковий
історія європейської інтеграції
співробітник
В.о. провідного
Доктор історичних наук,
Історія української дипломатичної та
наукового
професор
консульської служби
співробітника
Старший науковий Кандидат історичних наук, Теорія та методологія всесвітньої історії і
співробітник
старший науковий
міжнародних відносин
співробітник
Старший науковий Кандидат історичних наук,
Історія європейських культурноспівробітник
старший науковий
цивілізаційних взаємовпливів ХІХ –
співробітник
початку ХХ ст. та етнічних громад в
Україні

Піскіжова
Владислава
Вадимівна
Харлан Ганна
Олександрівна

Науковий
співробітник

Антипова Олена
Миколаївна
Вялова Юлія
Вікторівна

Науковий
співробітник
Науковий
співробітник

Науковий
співробітник

Кандидат історичних наук Українсько-болгарські зв’язки ІІ пол. ХІХ
– поч. ХХ ст., історія грецької меншини в
Україні
Кандидат історичних наук
Українсько-німецькі відносини та
східноєвропейська політика ФРН
Кандидат історичних наук
Історія Польщі повоєнного періоду
Кандидат історичних наук

h-index

Історія Польщі міжвоєнного періоду
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Напрямки діяльності відділу
Наукові
публікації

Науководослідницька
робота

Наукові
форуми

Координація
наукових
досліджень

Підготовка
наукових
кадрів

Популяризація
історичних
знань

Викладацька
діяльність

Зв’язки з
громадськістю
Наукове
визнання

Міжнародна
співпраця

Наукова школа
«Української історичної європеїстики»


У відділі історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України
сформована та діє наукова школа «Української історичної європеїстики»,
підвалини якої були закладені ще наприкінці 1940-х років її науковими
фундаторами - членами-кореспондентами НАН України Ф.П. Шевченком (19141995), І.М. Мельниковою (1918-2010) та П.С. Соханем (1926-2013), а з 1991 р. її
очолює завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, д.і.н., проф.,
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки С.В. Віднянський.
До цієї школи можна віднести колишніх наукових співробітників відділу –
докторів історичних наук І.Ф. Євсеєва, П.М. Калениченка, В.І. Клокова,
І.М.Кулинича, С.М. Пархомчука, І.А. Петерса, В.В. Павленко, М.М. Варварцева,
В.М. Даниленка, М.С. Держалюка, О.В. Павлюченка та кандидатів історичних
наук І.Т. Лісевича, В.У. Павелко, М.В. Знаменську, І.В. Євсеєнко, Т.В. Клинченко,
В.Ф. Репринцева, О.В. Шевченко, Н.О. Терентьєву, Т.І. Єременко, С.К. Асатурова,
Н.В. Кривець, К.Ю. Бацака, І.С. Стрикун.

Наукова школа
«Української історичної європеїстики»


Наукова школа являє собою міждисциплінарний напрямок у
дослідженні всесвітньої історії. Спеціалізація школи:
• розробка теорії і методології вивчення європейської історії;
• історія та сучасні проблеми європейських міжнародних відносин і зовнішньої
політики;
• історія міжнародних зв’язків України й українського народу, зокрема
висвітлення української присутності в геополітичному просторі ЦентральноСхідної Європи та культурно-цивілізаційному просторі Європи загалом;
• зовнішня політика України після здобуття незалежності, обґрунтування
європейського вибору України й вивчення практики її участі в європейському
інтеграційному процесі та проблем формування іміджу України у світі,
зокрема в країнах-членах Європейського Союзу;
• новітня історія та досвід європейської інтеграції зарубіжних європейських
держав, зокрема західних країн-сусідів України.

Наукова школа
«Української історичної європеїстики»


Методологічні засади школи ґрунтуються на культурноцивілізаційному, системному й компаративістському підходах до оцінки
історичних подій і явищ світової історії, єдності й багатоманітності
всесвітньо-історичного
процесу,
з
урахуванням
методологічного
плюралізму сучасного історіописання та потреб формування критичного
мислення, що сприяє, зокрема, комплексному міждисциплінарному
дослідженню
визначених
постановою
Президії
НАН
України
фундаментальних наукових проблем:
- «Історичні, суспільно-політичні, культурні та дипломатичні
взаємини України з країнами світу, аналіз і прогнозування розвитку
цих взаємин»;
- «Світовий культурно-цивілізаційний розвиток, цивілізаційні
зрушення та конкуруючі версії прогресу сучасності. Україна в
системі геополітичних координат і європейському інтеграційному
процесі».

Наукова школа
«Української історичної європеїстики»


Координації зусиль представників наукової школи в дослідженні
актуальних проблем європейської історії сприяв заснований за ініціативою
І.М.Мельникової міжвідомчий науковий збірник «Історичні дослідження.
Історія зарубіжних країн», який видавався відділом у 1975-1989 рр. (вийшло 14
випусків) і був на той час чи не єдиним в Україні періодичним науковим
виданням із всесвітньої історії, добре відомим і за кордоном. А у 1991 р. за
ініціативою П.С. Соханя засновано новий міжвідомчий збірник наукових праць
«Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки», до складу
редколегії якого, очолюваної С.В. Віднянським, входять відомі європейські
вчені-історики, і який перетворився на авторитетний науковий щорічник з історії
міжнародних відносин та всесвітньої історії у незалежній України, добре
відомий і за її межами, зокрема в країнах Європи, завдяки своїм ґрунтовним і
різноплановим публікаціям з європейської історії (на сьогодні вийшло 27
випусків цього видання).

Наукова школа
«Української історичної європеїстики»



Серед наукових проектів, реалізованих у межах наукової школи впродовж 2014-2018 рр.,
співробітниками відділу підготовлено й видано:
- енциклопедичний словник-довідник «Україна в міжнародних відносинах» (К., 20092016) у 6 випусках;
- анотована історична хроніка міжнародних відносин «Зовнішня політика України в
умовах глобалізації» (К., 2004-2017) у 4 випусках (черговий, п’ятий випуск готується
до друку).
Опубліковано також серію монографічних праць:
- з історії міжнародних відносин і європейської інтеграції (Горенко О.М., Віднянський
С.В., Мартинов А.Ю.);
- щодо участі України в європейських культурних і науково-освітніх зв’язках (Варварцев
М.М., Іваненко О.А.);
- з історії міжвоєнної української еміграції в Європі (Віднянський С.В., Кривець Н.В.,
Павленко В.В.);
- з історії української дипломатії (Матяш І.Б. );
- з новітньої історії окремих європейських держав (Німеччини, Великої Британії, Іспанії,
Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини).

Наукова школа
«Української історичної європеїстики»



Школа функціонує не лише в межах Інституту історії України НАН України, а й у інших
наукових установах, осередках та вищих навчальних закладах. Триває, зокрема, плідна
співпраця з істориками:
- Інституту всесвітньої історії, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.
Грушевського й Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН
України;
- Українського комітету славістів, Українського національного комітету з вивчення країн
Центрально-Східної і Південної Європи й Наукового товариства історії дипломатії та
міжнародних відносин;
- Київського, Львівського, Тернопільського, Ужгородського національних університетів,
Дипломатичної академії України при МЗС України.
Активно розвиваються також міжнародні контакти в галузі всесвітньої історії і
міжнародних відносин, зокрема в рамках діяльності спільних комісій істориків України і
Болгарії, Словаччини, Угорщини та участі представників школи в міжнародних наукових заходах.
У рамках наукової школи лише за роки незалежності України підготовлені й захищені понад
50 дисертацій із всесвітньої (європейської) історії, зокрема, під науковим керівництвом і
консультуванням завідувача відділу С.В. Віднянського підготовлено 8 докторів та 23 кандидати
історичних наук за спеціальністю «всесвітня історія».

Аспірантура


За звітній період (2014 – 2018)
було успішно захищено:
- 3 докторські дисертації;
- 8 кандидатських дисертацій.
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Захищені кандидатські дисертації
2015 р.
*Вялова Ю.В. – «Суспільно-політична, наукова та публіцистична діяльність Леона Василевського (1870 – 1936 рр.)». –
«Всесвітня історія». Інститут історії України НАН України. Науковий керівник – д.і.н., проф. *Рубльов О.С.
2016 р.
*Харлан Г.О. – «Україна в східноєвропейській політиці Федеративної Республіки Німеччина (1990–2014 рр.)». –
«Всесвітня історія». Інститут історії України НАН України. Науковий керівник – д.і.н., проф. *Мартинов А.Ю.
Вдовиченко В.А. – «Італійська Республіка в європейському інтеграційному процесі (1992–2009 рр.)». – «Всесвітня
історія». Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. Науковий керівник - чл.-кор.
НАН України *Віднянський С.В.
*Антипова О.М. – «Суспільно-політична криза 1956 р. у Польщі: міжнародний та український контексти». – «Всесвітня
історія». Інститут історії України НАН України. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України *Віднянський С.В.
2017 р.
Крупеня І.М. – «Малайзія в регіональній безпеці Південно-Східної Азії». – «Політичні проблеми міжнародних систем
та глобального розвитку». Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. Науковий
керівник – чл.-кор. НАН України *Віднянський С.В.
*Тюкалов М.В. – «Мосульське питання» в політиці Великої Британії на Близькому Сході (1918–1929 рр.)». – «Всесвітня
історія». Інститут історії України НАН України. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України *Віднянський С.В.
2018 р.
Павленко О.С. – «Позиція міжнародного співтовариства щодо самовизначення Косова (1990-2010 рр.)». – «Всесвітня
історія». Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Науковий керівник – д.і.н.,
проф. *Мартинов А.Ю.
Юнгер М.Б. – «Антикомуністична опозиція в Угорщині (1968-1990 рр.)». – «Всесвітня історія». Інститут історії України
НАН України. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України *Віднянський С.В.

Захищені докторські дисертації
2014 р.
Годлевська В.Ю. – «Іспанія в роки правління Іспанської соціалістичної
робітничої партії: внутрішньополітичний, соціально-економічний та культурний
розвиток (1982–1996 рр.)». – «Всесвітня історія». Інститут історії України НАН
України. Науковий консультант – д.і.н., проф. *Віднянський С.В.
2018 р.
Буглай Н.М. – «Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація
пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995–2005 рр.)».
– «Всесвітня історія». Інститут історії України НАН України. Науковий
консультант – чл.-кор. НАН України *Віднянський С.В.
Грубінко А.В. – «Участь Великої Британії у процесі становлення і
розвитку спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу
(1990-2016 рр.)». – «Всесвітня історія». ДВНЗ «Ужгородський національний
університет». Науковий консультант – д.і.н., проф. *Мартинов А.Ю.

Публікаційна активність за 2014-2018 рр.
За звітній період видано 345
публікацій, зокрема
16 монографій загальним
обсягом понад 700 друк. арк.
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За звітній період
підготовлено 39
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Список наданих науково-експертних послуг за 2014 р.
Автор

Назва

На замовлення від

Іваненко О.А.

Аналітична довідка щодо опрацювання проекту Угоди про військові
поховання між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької
Республіки

Іваненко О.А.

Експертиза навчальної програми факультативного курсу «Вступ до
слов’янознавства. 5-6 класи» (автори: Баранова В.А., Бобраніцька
Н.В.) для загальноосвітніх навчальних закладів

Міністерство
закордонних справ
України
(№ 203/17-840-227)
«Інститут інноваційних
технологій і змісту
освіти» Міністерства
науки і освіти України
Д 35.051.12,
Львівський
національний
університет імені
Івана Франка

опонування
дисертації
Трущинського
Марека
Віднянський С.В. Офіційне
«Катехизація
у
римо-католицькій,
греко-католицькій
та
православних Церквах на території Північно-Східної Польщі у
1945-1989 рр.», поданої на здобуття наукового ступеня доктора
історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія»

Д 26.123.02,
Віднянський С.В. Офіційне опонування дисертації Павлишин Л.В. «Зовнішня
політика Чеської Республіки: становлення та пріоритетні напрями Київський славістичний
розвитку (1993-2004 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня
університет
кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня
історія»
Іваненко О.А. Офіційне опонування дисертації Іщенко Ж.М. «Франко-російське
Д 26.728.01,
протистояння в Центральній та Південно-Східній Європі (кінець Дипломатична академія
ХVIII – початок ХІХ ст.)», поданої на здобуття наукового ступеня України МЗС України
кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня
історія»

Список наданих науково-експертних послуг за 2015 р.
Автор

Назва

На замовлення від

Віднянський С.В. Аналітична довідка «Посилення ролі та підвищення ефективності Міністерство закордонних справ
діяльності єврорегіонів у здійсненні транскордонного співробітництва
України
України: історіографічні інтерпретації»
Віднянський С.В. Офіційне опонування дисертації Саган Г.В. «Суспільно-культурні зв’язки
Д 35.222.01,
Югославії та України (1918-1991 рр.)», поданої на здобуття наукового
Інститут українознавства ім.
ступеня доктора історичних наук за спеціальністю «всесвітня історія»
І. Крип’якевича НАН України
Д 26.228.01,
Віднянський С.В. Офіційне опонування дисертації Чорної Н.М. «Історіографія українськопольських взаємин 1990-х – 2014 рр.», поданої на здобуття наукового Інститут української археографії
та джерелознавства
ступеня
доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 –
«історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»
ім. М.Грушевського НАН України
Віднянський С.В. Офіційне опонування дисертації Бутенко Я.М. «Гуманістичні засади
Д 26.228.01,
діяльності Папи Римського Іоанна Павла ІІ (1978-2005 рр.)», поданої на Інститут української археографії
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю
та джерелознавства
07.00.02 – «всесвітня історія»
ім. М.Грушевського НАН України
Віднянський С.В. Офіційне опонування дисертації Мухіна Є.О. «Інтеграція Словацької
Д 64.051.10,
Республіки до Європейського Союзу», поданої на здобуття наукового
Харківський національний
ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «всесвітня історія»
університет імені В.Н. Каразіна
Віднянський С.В. Офіційне опонування дисертації Купин Л.Я. «Імміграційна політика
Д 35.051.12,
Франції (1919-1939 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня
Львівський національний
кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія» університет імені Івана Франка
Мартинов А.Ю. Аналітична довідка «Теоретико-методологічні проблеми формування і Міністерство закордонних справ
реалізації політики РФ щодо України на сучасному етапі»
України
Мартинов А.Ю.
Іваненко О.А.

Офіційне опонування дисертації Садикової В.В. «Британсько-радянські
відносини (1979-1991 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія»
Експертиза рукописів підручників для загальноосвітніх навчальних
закладів «Всесвітня історія. 7 клас»

Д 26.001.01,
Київський національний
університет імені Т. Шевченка
«Інститут модернізації змісту
освіти» Міністерства науки і
освіти України

Список наданих науково-експертних послуг за 2016 р.
Автор

Назва

Мартинов А.Ю. Офіційне опонування дисертації Величенко О.О. «Відновлення
та діяльність Соціал-демократичної партії Німеччини в 1945–
1949 рр.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія»
Матяш І.Б.

На замовлення від
Д 26.001.01,
Київський національний
університет імені
Т. Шевченка

Офіційне опонування дисертації Свердлик З.М. «Організація
Д 26.165.01,
діловодства в Думі та Управі міста Києва (1870–1917)», поданої Національна бібліотека імені
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
В.І. Вернадського
спеціальністю 27.00.02 – «документознавство, архівознавство»

Горенко О.М., Відповідь на запит щодо матеріалів про будівництво дороги на Міністерство закордонних
Мартинов А.Ю. перевалі Вршіч
справ України
(№ 630/16-110-773)
Горенко О.М.

Пропозиції Інституту історії України НАН України стосовно
загальної тематичної спрямованості та актуальної проблематики
можливих наукових та інформаційно-просвітницьких заходів у
рамках відзначення 20-ї річниці Конституції України згідно з
Указом Президента України № 94/2016 від 15.03.2016.

Президія НАНУ (№ 156)

Д 35.051.12,
Іваненко О.А. Офіційне опонування дисертації Вовчко М.І. «Асиміляційні
процеси єврейського населення Галичини у другій половині Львівський національний
ХІХ – на початку ХХ ст.», поданої на здобуття наукового університет ім. Івана Франка
ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 –
«всесвітня історія»

Список наданих науково-експертних послуг за 2017 р.
Автор

Назва

Віднянський С.В. Експертний висновок-відгук на книгу Фединець Ч., Холас І., Товт М.
«Незалежна Україна. Державотворення, конституювання і втрачені
скарби». – Будапешт, 2016. – 232 с. (угорською мовою)
Віднянський С.В. Експертний висновок-рецензія на угорськомовну дисертацію Сакала
І.І. «Земельне питання та переселенська політика на Закарпатті під
час першої Чехословацької Республіки (1919-1938), захищену у 2015
р. в Дебреценському університету (Угорщина)
Віднянський С.В. Історичні довідки для використання в роботі центральних органів
виконавчої влади:
-Історико-правове визначення та оцінка перебування українських
земель у міжвоєнний період ХХ ст. у складі Румунії;
-Про події 1939 р., які призвели до знищення Карпатської України та
участь польської влади у цьому процесі.
Віднянський С.В. Офіційне опонування дисертації Бевзюк Є.В. «Становлення
національної ідентичності чехів, словаків і лужицький сербів
наприкінці ХУІІІ – у першій половині ХІХ ст.», поданої на здобуття
наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю
07.00.02 – «всесвітня історія»
Іваненко О.А. Експертиза атласу для 6 класу середніх загальноосвітніх шкіл з
інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України»
Матяш І.Б.

На замовлення від
МЗС України та Бюро
Відділення ІФП НАН України
ДАК України

Міністерство закордонних
справ України та Український
інститут національної пам’яті

Д 26.001.01,
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

«Інститут модернізації змісту
освіти» Міністерства науки і
освіти України
Офіційне опонування дисертації Гаргаун Я.І. «Юрій Бойко-Блохин:
Д. 38.053.02,
наукова та громадсько-політична діяльність», поданої на здобуття Чорноморський національний
наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю університет ім. Петра Могили
07.00.01 – «історія України»

Список наданих науково-експертних послуг за 2018 р.
Автор

Назва

На замовлення від

Президія НАН України
Віднянський С.В. Виступ на засіданні Президії НАН України в обговоренні наукової
доповіді директора Державної установи «Інститут всесвітньої історії
НАН України» д.і.н. А.І. Кудряченка «Сучасні світосистемні
трансформації та пріоритети зовнішньої політики України».
Кабінет міністрів України,
Віднянський С.В. Експертна оцінка проблемних питань розвитку українсько-угорських
відносин і ролі історичної науки у поглибленні порозуміння між Урядовий офіс прем’єр-міністра
сусідніми народами
України з європейської та
євроатлантичної інтеграції
Віднянський С.В. Експертний висновок щодо наукової і практичної цінності дисертації Міністерство науки і освіти
Молнар Д. Єлизавети Олександрівни «Закарпатські угорці у таборах України, департамент атестації
військовополонених та робочих таборах СРСР (1944-1953 рр.)», кадрів вищої кваліфікації та
захищеній у Дебреценському університеті (Угорщина) у 2015 р.
ліцензування
Піскіжова В.В. Експертний висновок щодо історії створення та діяльності релігійної
Голова релігійної громади
громади Святої Катерини Грецької Православної Церкви на
Святої Катерини Грецької
українських теренах
Православної Церкви у
Подільському районі м. Києва
Хачик І.П.
Міністерство закордонних
Піскіжова В.В. Висновок щодо встановлення меморіальної дошки Александросу
Іпсілантісу
справ України
(№ 630/17-800-2783)
Експертна оцінка можливостей дослідження відомостей про
Генеральне консульство
Матяш І. Б.
українців, полеглих на території Італії під час Першої світової війни,
України в Мілані
та рекомендації з виявлення інформації
Віднянський С.В., Експертний висновок на макет підручника для 10 класу закладів
Іваненко О.А., загальної середньої освіти О.В. Гісема «Історія: Україна і світ.
Інтегрований курс. Рівень стандарту. – Харків, Видавництво «Ранок»,
Харлан Г.О.
2018

Міністерство освіти і науки
України

Список наданих науково-експертних послуг за 2018 р.
Автор

Назва

На замовлення від

Віднянський С.В. Відповідь на запит Громадської організації «ІДЕЯ НАЦІЇ»
Громадська організація
щодо кількості загиблих українців від солдатів Королівства
«ІДЕЯ НАЦІЇ»
Угорщини в роки Другої світової війни
Віднянський С.В., Пропозиції щодо звернення народного депутата Іллєнка А.Ю. Президія НАН України на
Мартинов А.Ю., з питання ситуації, що склалася на західних кордонах України Доручення Прем’єр-міністра
Горенко О.М.
України В. Гройсмана
Віднянський С.В. Офіційне опонування дисертації Луценко С.М. «Німецькі
Д 08.051.14,
колоніальні співтовариства в Африці: формування і Дніпровський національний
повсякденне життя (1883-1918 рр.)», поданої на здобуття
університет
наукового ступеня
кандидата історичних наук за
імені Олеся Гончара
спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія»
Віднянський С.В. Офіційне опонування дисертації Тички Ганни-Меланії
Д 35.051.12,
Ігорівни «Східна Галичина у політиці Франції (1918-1923)», Львівський національний
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних
університет
наук за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія»
імені Івана Франка
Д 26.001.01,
Мартинов А.Ю. Офіційне опонування дисертації Клочак О.З. «Зовнішня
політика і дипломатія Республіки Польща в епоху глобальних
Київський національний
змін (1989–2004)», поданої на здобуття наукового ступеня
університет імені
кандидата історичних наук за спеціальністю – 07.00.02
Т. Шевченка
«всесвітня історія»
Мартинов А.Ю. Офіційне опонування дисертації Приймак В.П. «Соціальна
Д 26.001.01,
політика ФРН у східних федеральних землях 1990-2005 рр.»,
Київський національний
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних
університет імені
наук за спеціальністю 07.00.02 – «всесвітня історія»
Т. Шевченка

Видавнича діяльність відділу за 2014-2018 рр.
1. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і
знахідки. Випуски 23, 24, 25, 26, 27: Міжвідомчий збірник
наукових праць / Відп. ред. С.В. Віднянський. К., 2014-2018.
2. Зовнішня політика України в умовах глобалізації.
Анотована історична хроніка міжнародних відносин: 2004–
2007; 2008–2013; 2014-2016 / Відп. ред. А.Ю. Мартинов. К.,
2014, 2015, 2017.
3. Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний
словник-довідник. Випуски 5 та 6. / Відп. ред. М.М.
Варварцев, кер. автор. кол. С.В. Віднянський. К., 2014, 2016.
4. Матяш І.Б. «Українська консульська служба 1917–1923
рр.
як
державний
інститут:
становлення,
функціонування, персоналії» / Відп. ред. С.В. Віднянський.
К., 2016.
5. «Обличчям до Європи: Наддніпрянська Україна в
європейських
науково-освітніх
відносинах
(друга
половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Збірник документів і
матеріалів / Упорядник О. Іваненко. Відп. ред. С.
Віднянський. К., 2018.
6. Буглай Н.М. «Епоха Кваснєвського» в зовнішній
політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.): монографія /
Наук. ред. С.В. Віднянський. Миколаїв, 2017.
7. Грубінко А.В. Велика Британія в системі європейської
зовнішньої і безпекової політики (1990-2016 рр.):
монографія / Наук. ред. А.Ю.Мартинов . Тернопіль, 2018.
8. Україна і Грузія в міжнародних відносинах: історія та
спільні виклики сучасності. Збірка наукових праць /
Упорядник Ірина Матяш. К., 2018.
9. Україна та Німеччина: міждержавні відносини. Збірник
наукових праць / Редколегія: С. Віднянський, І. Матяш та ін.
Чернігів-Київ, 2018.
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Міжнародний круглий стіл «Розпад Австро-Угорської монархії та проблеми
національного державотворення в Центрально-Східній Європі»
(Київ, листопад 2018 р.)

Учасники
круглого столу
зі Словацької
Республіки

Засідання Комісії істориків України та Словаччини
За участі директора
Інституту історії
України НАН України
академіка НАН України
В.А. Смолія та
чл.-кор. НАН України
С.В. Віднянського

Урочисте розширене засідання відділу,
присвячене пам'яті
чл.-кор. НАН України
Ірини Миколаївни Мельникової з
нагоди 100-річчя від дня її народження

С.В. Віднянський та І.Б. Матяш серед учасників
міжнародних наукових конференцій у Бухаресті та Салоніках (червень 2018 р.)

Міжнародна
співпраця

Міжнародні
зв'язки
Відділом встановлено тісні контакти з представниками відповідних галузей
закладів вищої освіти й дослідницьких установ зарубіжних країн. Зокрема, активною
є співпраця з фахівцями факультету міжнародних відносин Білоруського
державного університету (Мінськ), Батумського державного університету ім.
Шоти Руставелі, Інституту суспільних наук Словацької академії наук (Кошице),
Інституту історії Угорської академії наук (Будапешт), Університету Миколая
Коперника (Торунь), Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук
(Софія), Карлового університету (Прага) тощо.
Відділ активно залучений у міжнародні науково-дослідницькі проекти та
зв’язки. Завідувач відділу, чл.-кор. НАН України С.В. Віднянський, наприклад, є
членом іноземної секції Угорської академії наук, Міжнародного наукового товариства
імені Т.-Г. Масарика, співголовою Комісії істориків України і Угорщини, заступником
співголови Комісії істориків України і Словаччини, членом Ради Міжнародної
асоціації випускників Ужгородського національного університету.
Провідний науковий співробітник відділу, д.і.н. І.Б. Матяш є головою
Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, співголовою
Комісії істориків України і Болгарії, дійсним членом УВАН (Канада).
Обидва вчених є членами редколегій низки зарубіжних періодичних
наукових видань з історії тощо.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

