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Від упорядників

Біобібліографічний покажчик акумулює інформацію за понад 
25 років наукової діяльності (1989–2016)1 дослідника домодер-
ної релігійної культури і східного християнства в Україні, уній-
ної ідеї та інституційної історії Київської митрополії в порів-
няльній перспективі, доктора історичних наук Ігоря Скочиляса. 
Видання складається з наративної частини, переліку праць (біб-
ліографії) та додатків. У вступній статті професор Національ-
ного університету «Києво-Могилянська академія» доктор істо-
ричних наук Наталія Яковенко пише про методологічні засади 
та історіографічні концепти дослідника. Біографічні відомості 

1 Відомості про біографію та науковий доробок Ігоря Скочиляса подано 
також у: С. Татарський. Відкриймо архіви // Надзбручанська правда, 
Борщів 1989, 9 грудня, № 147–148, с. 5; Його ж. Благослови Боже! // За 
вільний край, Борщів 1992, 23 травня, № 27–28, с. 2; М. Сохацький. Ско-
чиляс Ігор Ярославович // Тернопільський енциклопедичний словник: 
У 4 т., т. 3: П–Я, Тернопіль: Збруч 2008, с. 283–284; Скочиляс Ігор Яро-
славович // О. Б. Головко. Історики-медієвісти сучасної України: Довід-
ник, Кам’янець-Подільський 2016, с. 54–55; Ігор Скочиляс [біографічні 
дані] // Український католицький університет (офіційний веб-сайт). 
[Режим доступу: http://ucu.edu.ua]; Скочиляс Ігор Ярославович // Вікі-
педія: Вільна енциклопедія. [Режим доступу: https://uk.wikipedia.org]; 
Ihor Jarosławowycz Skoczylas // Wikipedia: Wolna encyklopedia. [Режим 
доступу: https://pl.wikipedia.org]. Архівні матеріали зберігаються в Тер-
нопільському обласному крає знав чому музеї (Фондові збір  ки: Рід кісні 
документи, Рідкісна книга, Науко во-до по міжні матеріали, Фо то  графії).
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містять у хронологічній послідовності інформацію про осві-
ту, академічний та адміністративний досвід, членство в науко-
вих і громадських організаціях, стажування, ґранти, нагороди, 
участь у національних та міжнародних проектах і програмах 
тощо. 

Станом на початок 2017 р. бібліографічний покажчик налі-
чує 357 позицій2, і його поділено на три тематичні блоки. На-
сам перед подано список окремих видань (14) – монографічні 
та джерельні дослідження, автореферати дисертацій, брошури, 
із зазначенням відгуків і рецензій на них. По-друге, виокремле-
но розділ редагування, упорядкування та рецензування моно-
графій, джерельних видань і збірників статей (90). У ньому ві-
дображено повнішу інформацію про видання: вказано членів 
редколегій, наукових редакторів, упо рядників та ін., на томість 
у категорії «статті» описи цих видань є скороченими. У третьо-
му блоці зібрано бібліографічні відомості про статті (253), які 
з’явилися друком у збірниках і журналах, у матеріалах і тезах 
науко вих конференцій, в енциклопедіях, у газетах, а також пуб-
лікації на веб-сайтах (електронні публікації) та інтерв’ю. Ма те-
ріали в розділах розміщено за хронологією, а в межах кожного 
року – в алфавітному по рядку, спершу кирилицею (українською 
та російською), а тоді – латинкою (англійською, італійською, ні-
мецькою, польсь кою). До покажчика не ввійшли відомості про 
інтерв’ю на телебаченні чи радіо; наукове керівництво диплом-
ними, магістерськими та дисертаційними роботами у Львівській 
богословській академії та Українському католицькому універ-

2  Цей біобібліографічний покажчик є доповненим і виправленим видан-
ням покажчиків 2012 р.: Скочиляс Ігор Ярославович // Львівське відділен-
ня Інституту української археографії та дже ре ло   знавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України: бібліографічний покажчик (1992–2012) / Упоряд.: 
М. Капраль, Н. Кіт, Ір. Скочиляс, Львів 2012, с. 286–304; Ігор Скочиляс: 
бібліографічний покажчик / Упоряд.: О. Гулик, Ір. Скочиляс; вступ. cт. 
Ір. Скочиляс; наук. ред. А. Ґречило, Львів 2012, 45 [2] c. 
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ситеті (далі – УКУ), а також інформація про участь у міжнарод-
них наукових конференціях, конгресах, семінарах, круглих сто-
лах, симпозіумах в Укра  їні та за кор доном3. Наприкінці видання 

3 Це, наприклад, участь у таких міжнародних заходах за кордоном, як: 
Міжнародний науковий конгрес «25 settimana di storia religiosa d’Europa: 
Ucraina» (Італія, Мілан, 2–6 вересня 2003 р.); Міжнародний науковий 
конгрес «Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the 
West» (Польща – Ук раїна, Люблін – Львів, 6–10 вересня 2007 р.); Міжна-
родна наукова конференція «Związki rodowe kwadratu Białoruś–Lit wa–
Polska–Ukraina a miejsce ich następców w dzisiejszym świecie» (Польща, 
Люблін, 8–9 листопада 2007 р.); Науковий се мінар Інституту всесвітньої 
історії та Інституту слов’янознавства Російської ака   демії наук (Росія, 
Москва, 5 березня 2007 р.); Міжнародна наукова кон фе ренція «350 lat 
unii hadziackiej» (Польща, Варшава, 1–3 жовтня 2008 р.); виступ на Нау-
ковому семінарі Інституту св. Климента Папи (Італія, Рим, 27 квітня 
2013 р.); Наукова конференція «Православие и православная культура 
Украины и Московской Руси в эпоху святителя Димитрия Ростовского» 
(Росія, Ростов Великий, 30 вересня – 1 жовтня 2013 р.); XI Міжнародна 
наукова конференція «Чин Святого Василія Великого: Із народу – наро-
дові», присвячена 500-му Ювілею церкви Пресвятої Тройці у Вільнюсі 
(Литва, Вільнюс, 8–10 листопада 2014 р.); Наукова сесія Комісії поль-
сько-український культурних зв’язків Польської академії наук (Польща, 
Люблін, 14 листопада 2014 р.); виступ на Міждисциплінарному семінарі 
«L’École des hautes études en sciences sociales» (EHESS) Університету Рейм-
су (L’Université de Reims Champagne–Ardenne) та Французького Інсти-
туту в Римі (L’École française de Rome) (Франція, Париж, 3–4 червня 
2015 р.); Міжнародна конференція «Древняя Русь после Древней Руси: 
дискурс восточнославянского (не)единства» (Білорусь, Мінськ, 4–6 лис-
топада 2015 р.); Наукова конференція «Праведний Митрополит Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви Андрей Шептицький» (Латвія, Рига, 
14 листопада 2015 р.); Colloquia Russica: VI Міжнародна наукова конфе-
ренція «Ruś a kraje kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X–
XVI w.)» (Польща, Краків, 26–28 листопада 2015 р.); презентація моно-
графії «Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim: Metropolia 
kijowska, 1458–1795» (Литва, Вільнюс, 10 березня 2016 р.); Міжнародна 
наукова конференція «Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł 
archiwalnych» (Польща – Україна, Перемишль – Львів, 8–10 червня 
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розміщено фото, які відображають дослідницьку і наукову ді-
яльність, та громадську активність І. Скочиляса.

Іван Альмес,  
Юліана Татьяніна

2016 р.); XXV конгрес Літуаністичної комісії (Польща, Варшава, 27–
28 вересня 2016 р.); Міжнародна наукова конференція «Polska polityka 
wschodnia» (Польща, Вроцлав – Войновичі, 13–15 жовтня 2016 р.); Col-
loquia Russica: VІI Міжнародна наукова конференція «Rus’ and the World 
of the Nomads (the second half of 9th – 16th Centuries» (Чехія, Плзень, 23–
26 листопада 2016 р.); Міжнародна наукова конференція «Rola Kościoła 
w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)» (Польща, 
Варшава, 24–25 листопада 2016 р.).
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From editors

This bio-bibliographical index accumulates information about scholar-
ly research conducted by the doctor of history Ihor Skochylias during 
the last 25 years (1989–2016)1. It concerns the broad area of his spe-
cial scholarly interests: pre-modern religious culture and ecclesiastical 
tradition of Eastern Christianity, Uniate confessional identity on the 
Ukrainian lands, and institutional history of Kyivan Metropolitanate in 
the comparative perspective. This edition consists of an introduction, 
a biographical outline, a list of publications and additional materials. 
In a foreword, Natalia Yakovenko, a doctor of history and professor 
of National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, describes the con-
cepts and scientific approaches of Ihor Skochylias. Biographical infor-
mation about his education, academic and public career, participation 
in Ukrainian and international projects is organized chronologically. 

1 Additional information about biography and academic career: С. Татарський. 
Відкриймо архіви // Надзбручанська правда, Борщів 1989, 9 грудня, № 147–
148, с. 5; Ejusdem. Благослови Боже! // За вільний край, Борщів 1992, 
23 травня, № 27–28, с. 2; М. Сохацький. Скочиляс Ігор Ярославович // 
Тернопільський енциклопедичний словник: У 4 т., т. 3: П–Я, Тернопіль: 
Збруч 2008, с. 283–284; Скочиляс Ігор Ярославович // О. Б. Голов ко. Істо-
рики-медієвісти сучасної України: Довідник, Кам’янець-Подільський 2016, 
с. 54–55; Ігор Скочиляс [biography] // Український католицький універси-
тет (офіційний веб-сайт). [Web access: http://ucu.edu.ua]; Скочиляс Ігор 
Яро славович // Вікіпедія: Вільна енциклопедія. [Web access: https://uk.
wikipedia.org]; Ihor Jarosławowycz Skoczylas // Wikipedia: Wolna encyklopedia. 
[Web access: https://pl.wikipedia.org]. Also you can find archive materials about 
the life of Ihor Skoczylias at the Ternopil Museum of Regional Etnography.
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As of early 2017 the bibliographical index consists of 357 en-
tries2. Thе bibliographical section is divided into three parts. Firstly, 
comes a list of personal publications of the professor (monographs 
and source studies) which is provided with a list of aca demic reviews 
of these publications (14). The second part comprises edited books 
and academic journals (90). Here one can find exhaustive informa-
tion about the editorial boards of listed journals, but this informa-
tion is submitted in brief, under the section “artic les”. The last part 
of the bibliography consists of a list of conference abstracts and ar-
ticles (253), which were published in scholarly journals, newspapers 
and encyclopediae. Information about web publications and pub-
lished interviews with Ihor Skochylias are also accessible. Entries 
are chronologically placed in sections, and within each year ordered 
alphabetically, firstly according to Cyrillic (Ukrainian and Russian) 
and then accarding to Latin alphabet (English, Italian, German, 
Polish). This edition is lacking information about the professor’s 
unpublished interviews, participation in international conferences 
and congresses3, and scholarly advising on student works at the Lviv 

2 This edition is an improved version of the earlier editions (2012): Скочиляс 
Ігор Ярославович // Львівське відділення Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: бібліо-
графічний покажчик (1992–2012) / Упор.: М. Капраль, Н. Кіт, Ір. Скочи-
ляс, Львів 2012, с. 286–304; Ігор Скочиляс: бібліографічний покажчик / 
Упор.: О. Гулик, Ір. Скочиляс; вступ. cт. Ір. Скочиляс; наук. ред. А. Ґре-
чило, Львів 2012, 45 [2] c.

3 For example: International congress: “25 settimana di storia religiosa d’Europa: 
Ucraina” (Italy, Milan, the 2th–6th of September 2003); International scholarly 
congress “Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the 
West” (Poland – Ukraine; Lublin – Lviv, the 6th–10th of September 2007); In-
ternational scholarly conference “Związki rodowe kwadratu Bia łoruś–Litwa–
Polska–Ukraina a miejsce ich następców w dzisiejszym świecie” (Poland, Lublin, 
the 8th–9th of November 2007); Scholarly seminar of the Institute of World 
History and Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences 
(Russia, Moscow, the 5th March 2007); International scholarly conference 
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Theological Academy and the Ukrainian Catholic University (UCU). 
Photos of scholar and public activities of Ihor Skochylias are placed 
at the end of this edition.

Ivan Almes, Iuliana Tatianina

“350 lat unii hadziackiej” (Poland, Warszaw, the 1th–3th of October 2008); 
Scholarly seminar of the Institute of the pope St. Climent (Italy, Rome, the 27th 
of April 2013); Scholarly conference “Orthodoxy and religious culture of Ukraine 
and Moscow Rus’ in the time of st. Dmitriy Rostovskyi” (Russia, Rostov Veliky, 
the 30th of September – the 1th of October 2013); XI International scholarly 
conference “Order of Saint Basil the Great: from people to people”, dedicated to 
the 500th anniversary of the Church of the Holy Trinity in Vilnius (Lithuania, 
Vilnius, the 8th–10th of November 2014); Scholarly session of the Commision 
of Polish-Ukrainian cultural bonds of the Polish Academy of Science (Poland, 
Lublin, the 14th of November 2014); Interdisciplinary seminar “L’École des 
hautes études en sciences sociales” (EHESS) at the L’Université de Reims 
Champagne–Ardenne and L’École française de Rome (France, Paris, the 3th–
4th of June 2015); International scholarly conference “Ancient Rus’ after ancient 
Rus’: the discourse of Eastern Slavic (dis)unity” (Belarus, Minsk, the 4th–6th of 
November 2015); Scholarly conference “The saintly metropolitan of the Greek-
Catholic Church Andriy Szeptyckyi” (Latvia, Riga, the 14th of November 2015); 
Colloquia Russica: VI International scholarly conference “Ruś a kraje kultury 
łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X–XVI w.)” (Poland, Kraków, 26th–
28th of November 2015); The presentation of the monograph “Kościoły 
wschodnie w państwie polsko-litewskim: Metropolia kijowska, 1458–1795” 
(Lithuania, Vilnius, the 10th of March 2016); International scholarly conference 
“Unia brzeska i jej konsekwencje w świetle źródeł archiwalnych” (Poland – 
Ukraine, Przemyśl – Lviv, the 8th–10th of June 2016); XXV congress of the 
Lithuanian commission (Poland, Warszaw, the 27th–28th of September 2016); 
International scholarly conference “Polska polityka wschodnia” (Poland, 
Wroclaw – Wojnowiczi, the 13th–15th of October 2016); Colloquia Russica: 
VІI International scholarly conference “Rus’ and the World of the Nomads 
(the second half of 9th–16th Centuries)” (Czech Republic, Plzeň, the 23th–26th 
of November 2016); International scholarly conference “Rola Kościoła w dzie-
jach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej (do roku 1918)” (Poland, Warsaw, the 
24th–25th of the November 2016).
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Церква та соціорелігійна культура  
як поле новаторства в дослідженнях  
Ігоря Скочиляса

Почати варто з того, що праці Ігоря Скочиляса вперше в україн-
ській історіографії поєднали еклезіальний підхід до вивчення 
релігійної сфери життя, властивий церковним історикам, із ана-
лізом соціокультурних аспектів, які досі зазвичай належали до 
компетенції світських науковців. Спроба ця, на мою думку, 
увінчалася переконливим успіхом. Спираючись на ідею «довго-
го тривання» особливостей та практик Церкви як інсти туції за 
означенням консервативної, Ігор Скочиляс у багатьох статтях 
і монографіях, дослівно крок за кроком, аналізує еклезі альну тра-
дицію, канонічне церковне право та діяльність інститу тів цер-
ковної влади й пастирського нагляду, і це надає його паралель-
ним спостереженням над природою «зовнішніх» щодо Церк ви 
культурних та суспільних явищ упевненої достовірності. Завдя-
ки вправному застосуванню міждисциплінарних підходів йому 
вдалося органічно поєднати церковну проблематику із суто світ-
ськими ділянками історичного знання – істо рією пам’яті, мен-
тальною географією, дослідженням уявлень та цінностей, а в під-
сумку простежити, як такі різнорідні сфери буття поступово 
модернізувалися в  унісон із «модерніза цією» самої Церкви та 
конфесійним дисцип лінуванням духовен ства й спільноти вірян 
у цілому. Своєю чергою, майстерний аналіз взаємоперегуків між 
світом культури і церковними структурами уможливив тонкі 
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спостереження над еволюцією протонаціональ ної ідентичності 
ранньомодерних українців, що виростала з києвохристиянсько-
го етосу, а водночас поступово вбирала в себе пріоритети «ла-
тинського» християнства та західні культурні взірці. 

Ці найзагальніші міркування щодо дослідницьких страте-
гій Ігоря Скочиляса годиться доповнити переглядом того, як 
та коли згадані інтелектуальні пріоритети «обростали» новими 
темами і текстами. Відразу додам, що науковцю, який би захо-
тів піти «в сліди» Скочиляса, довелось би чимало попрацювати. 
Адже його книжки та статті – це підсумок багатолітньої праці 
та без перебільшення дивовижної енергії публікатора джерел 
і матеріалів з історії Церкви. Поштовхом, що скеровує нас у на-
шому науковому житті, є, як відомо, школа. У випадку Ігоря 
Скочиляса школа була щасливою. По закінченні Львівського 
університету він упродовж багатьох років (від 1993 до 2012 р.) 
працював у  Львівському відділенні Інституту археографії та 
джерелознавства НАН України під керівництвом невтомного 
публікатора джерел і блискучого історика Ярослава Дашкеви-
ча та в тісному контакті з тоді ще «молодою командою» цього 
осередку – нині такими відомими істориками, як Мирон Кап-
раль, Ярослав Федорук і Тетяна Гошко. Творча атмосфера цьо-
го осередку спиралася на пієтет перед джерелами, тож не ди-
вують пізніші невтомні розшуки Ігорем Скочилясом свідчень 
для написання своїх розвідок по архівосховищах та бібліотеках 
не лише України, а й Австрії, Білорусі, Литви, Польщі, Росії. Те 
саме треба сказати й щодо наукових стандартів історіописання, 
засвоєних у «школі Дашкевича»: годі нагадати, що Скочиляс ви-
користовує у власних працях книжки й статті, написані англій-
ською, білоруською, італійською, німецькою, польською, росій-
ською, румунською та французькою мовами. 

Переходячи до огляду того, як формувалися провідні теми 
досліджень Ігоря Скочиляса, застережу, що не буду зупиняти-
ся на змісті кожної з праць, оскільки про це з достатньою пов-
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нотою повідомляють їхні назви. Відтак, мою увагу привертати-
муть головно певні ідеї та концепції, розвиток яких я спробую 
простежити. Отож почнімо з уперше задекларованого науков-
цем на методологічному рівні новаторського підходу до вивчен-
ня/використання церковних візитацій. Саме це джерело лягло 
в  основу кандидатської дисертації Скочиляса (1999 р.), а  його 
багаторічну роботу 1996–2004 рр. над пошуком розпорошених 
по багатьох архівах та бібліотечних зібраннях візитаційних ма-
теріалів підсумував опублікований 2004 р. каталог опрацьова-
ного з вичерпними коментарями та без перебільшення ідеаль-
ним науково-довідковим апаратом. У вступі до каталога Ігор 
Скочиляс чітко формулює своє credo дослідника церковної істо-
рії. Відмежовуючись як від старої історіографії, що сприймала 
справи релігії за вторинний чинник національного життя, так 
і  від нової, пострадянської хвилі, де заповнення «білих плям» 
звелося до переакцентування подієвої історії, автор наполягає 
на потребі нового, культурно-антропологічного прочитання 
українського минулого, засобом для чого можуть стати якраз 
писемні пам’ятки церковного походження. Саме вони, на думку 
Скочиляса, здатні уможливити переміщення уваги «на вивчен-
ня свідомості людей (наука про людину), коли в центрі уваги 
опиняються не події, а їхнє бачення і відчуття особами чи соці-
умом, тобто відбувається переорієнтація на історію, баче ну зни-
зу»1. Відзначивши пожвавлення упродовж 1990-х років інтересу 
науковців до візитаційної документації у студіях над шкільниц-
твом, книгописанням, книговиданням, релігійним мистецтвом 
тощо, автор разом із тим наголошує на необхідності оновлен-
ня метододогічного інструментарію вивчення цього джерела, 
адже воно потенційно здатне не тільки «повідомити» про ті чи 

1 І. Скочиляс. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII– 
XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія, т. 2: Протоколи 
генеральних візитацій, Львів: Вид-во УКУ 2004, с. xxiv.
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ті епізоди, а й містить у собі відповідь щодо таких прихованих 
явищ, як «кодифікація досвіду віри, дисциплінування релігій-
них практик, посилення православного та унійного ексклюзи-
візму і специфічно конфесійної свідомості – процесів, відомих 
у Західній Європі під збірним поняттям Konfessionsbildung»2.

Пізніші статті та монографії Ігоря Скочиляса засвідчують 
слідування науковця тому дослідницькому credo, що було сфор-
мульоване в цій книжці й що його можна визначити як переки-
дання методологічних мостів між «мовою джерела» і прихова-
ною інформацією, яке воно в собі містить. Скажімо, трудомістку 
публікацію у 2006 р. документів і матеріалів єпархіальних со-
борів Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії супроводжує 
розлогий авторський вступ (с. хххv–схх), а фактично само-
стійне дослідження соборноправної традиції Київської Церкви 
від києво-руської доби до кінця ХVІІІ ст. – з виопукленням ін-
формацій, що їх пропонує такий ракурс у ділянках церковно-
го права, сакраментології, літургійного та соціального життя 
й інституційної історії Церкви. За висновком автора, який по-
сутньо визначить концептуальне спрямування його наступної 
монографії, інститут єпархіальних соборів, та й сам чин собо-
рування православних і уніатів післяберестейського періоду, 
«звичаєво майже нічим принциповим не відрізнявся, тривалий 
час взоруючись на ті самі канонічні засади», а «запровадження 
унії не змінило системи церковного управління»3. Схожа суго-
лосність стосується і скасування практики елекційних соборів 
для обран ня владик: їх припинили скликати практично водно-
час і в Унійній (після 1715 р.), і в Православній (після 1718 р.) 

2 Там само, с. ххvi.
3 І. Скочиляс. Історичний нарис // Собори Львівської єпархії XVI–XVIII сто-

літь / Упоряд. та істор. нарис І. Скочиляса, Львів: Вид-во УКУ 2006, с. lvi–
lvii.
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Церкві, що підкреслює зв’язок цих новацій із загальними секу-
ляризаційними змінами у християнських державах Європи4.

Ідеться, отже, про принципову для Ігоря Скочиляса ідею 
«довгого тривання» спільних традицій Київської Церкви, попри 
її розпад на православну та унійну гілки. У вступі та першому 
розділі монографії «Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–ХVIIІ сто-
літь: організаційна структура та правовий статус», що її було за-
хищено в 2011 р. як докторську дисертацію, автор обґрунтовує 
цю ідею як центральну для своєї праці. Чинником, що від ки-
єво-руської доби й далі сприяв цілісності «київського христи-
янства», за його гіпотезою, виступала богословсько-екле зіальна 
традиція, єпархіальні структури та спільний духовно-релігій-
ний досвід, і то попри те, що соціальний простір раз по раз по-
терпав від дезінтеґраційних процесів дроблення5. 

У другому розділі монографії («Початки християнства у При-
карпатті та заснування Галицької єпархії») заслуговує на увагу 
детальний, окремий від вступного історіографічного, огляд то-
чок зору на спірну проблему ранньої християнізації Прикарпат-
тя, яку автор, звернувшись до археологічних та сфрагістич них 
джерел, завершує сміливою гіпотезою про набагато ранішу єван-
гелізацію цих теренів порівняно із Середнім Подніпров’ям6. Об-
говорюючи пізніші явища, що точилися тут «у довгому триванні» 
понад півтисячоліття, з ХІІ по ХVIII ст., та зважено представив-
ши складну міжконфесійну ситуацію в регіоні, Ігор Скочиляс 
слушно наголошує на своєрідній «незамкнутості» тутешньої 
руської конфесійної спільноти, що дозволяло, на його думку, збе-
рігати єдність із київською християнською традицією, і то попри 
«дисциплінуючі» заходи, що їх ініціювали єрархи та підтримував 

4 І. Скочиляс. Історичний нарис, с. схх.
5 І. Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організа-

ційна структура та правовий статус, Львів: Вид-во УКУ 2010, с. 8.
6 Там само, с. 125, 138–153.
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адміністративний ресурс Риму. Це помалу провадило до конфе-
сійної сепарації терену Львівського владицтва, однак, хоч як па-
радоксально, не вплинуло на «церковну історичну пам’ять» про 
галицьке християнство. За спостереженням автора, тут ще й дру-
гій половині XVIII ст., коли дійшло до конструювання ранньомо-
дерних уявлень про минуле, фіксуються прикмети сприйняття 
«київського» сакрального простору як спільного і понад дер-
жавним кордоном, і понад православно-унійним поділом7. 

Ці міркування підкріплено в монографії детальним фаховим 
аналізом пам’яток світського та церковного права і богослов-
ської думки, а досліджуючи зміни в організаційній структурі 
Львівської єпархії, автор доповнює «пряму» інформацію тон-
кими спостереженнями над переплетенням та взаємовпливами 
сакрального (євхаристійного) і профанного (світського) прос-
торів. Такий акцент видається мені особливо новаторським 
у  підходах до тлумачення ментальної географії мешканців до-
сліджуваного терену, а отже, й до обговорення розповсюджених 
тут релігійних, соціальних та культурних практик, що сприйма-
лися спільнотою за леґітимні, «свої». Далі в книжці на конкрет-
них сюжетах і персоналіях правлячих архиєреїв простежено, 
як крок за кроком єпархіальна організація еволюціонувала від 
персонально-єрархічних стосунків, зосереджених на особі єпи-
скопа як духовного батька локальної спільноти, до територіаль-
но-церковного адміністрування модерного типу. Утім, його ціл-
ковитої переваги, на думку автора, було досягнуто лише десь на 
середину ХVIII ст. – під впливом Римської курії та «латинських» 
концепцій упорядкування церковного простору.

Детальну характеристику цієї «модернізованої» адміністра-
тивної структури супроводжує простеження її впливу на прак-
тики духовного життя мирян, на діяльність локальних осеред ків 
публічного культу, на рецепцію церковних реформ на місцях 

7 Там само, с. 130. 
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тощо. Це дозволяє Ігореві Скочилясу (підкреслю, вперше в ук-
раїнській історіографії, і то на переконливому фактичному ма-
теріалі) показати взаємодію між руською домодерною культу-
рою і єпископським двором-центром. Аналізуючи ці процеси 
в контексті впливів ісихазму, «Олельківського (київського) ре-
несансу», «руського відродження» кінця XVI – початку XVII ст., 
могилянських реформ та культурно-релігійного оновлення 
XVIII cт., автор простежує відлуння кожної зі згаданих хвиль 
у локальній культурі. Вправна інтерпретація цих сюжетів пока-
зує, що Скочиляс є не лише блискучим знавцем Церкви, а й доб-
рим аналітиком культурного та мистецького життя. Особливо 
продуктивним, як на мене, виглядає історико-антропологічне 
тлумачення змін, що заступали одна одну, у персоналізованому 
ракурсі: автор щільно пов’язує їх із особистісними прикметами 
й пріоритетами владик, які крок за кроком «цивілізували» Гре-
ко-Католицьку Церкву і в суто церковному, і в соціальному та 
культурному аспектах. 

У висновках до книжки Ігор Скочиляс ще раз повертаєть-
ся до «києво-християнської традиції». На його думку, попри те, 
що впроваджувані від середини XVIII ст. нові дисциплінарні 
практики імпліцитно провадили до перетворення Львівського 
владицтва на конфесійно герметичне, цього, однак, не сталося. 
Тривав і надалі культурний діалог, підтримувалися соціальні 
комунікації та духовне спілкування між мирянами і духовен-
ством різних еклезіальних традицій. Відтак, за словами автора, 
«київське християнство в його галицько-львівсько-подільсько-
му прочитанні еволюціонувало відмінним від інших православ-
них спільнот способом», а розповсюджувана тут дедалі більше 
«латинська культура …не змогла затінити слов’янсько-візантій-
ську першооснову києвохристиянської традиції місцевої Схід-
ної церкви»8.

8 І. Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть, с. 689–690.
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Завершуючи, залишається додати, що концепцію «київсько-
го християнства» як чинника, що зумовив розвиток обох Цер-
ков східного обряду – Православної та Унійної, нині покладено 
в основу нового масштабного проекту, задуманого й очоленого 
Ігорем Скочилясом. Його невтомність та ерудиція, як і відкри-
тість до тісної співпраці з дослідниками православної соціо-
культурної традиції (це оприявнилося вже на кількох спільних 
конференціях), дозволяють прогнозувати успіх проекту. Як пред-
ставник «київської» спільноти однодумців Скочиляса, сердечно 
бажаю йому творчої наснаги та нових здобутків на шляху осво-
єння нових для української науки проблем! Адже давнє гасло 
«Sapere audi!» (зважся мислити!), а в перекладі на фах істо рика – 
не бійся ставити минулому незвичні питання, є, гадаю, найви-
разнішою прикметою професійної ідентичності Ігоря Скочиляса.

Наталія Яковенко
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The new approach to the church  
and religious culture of society:  
innovative studies of Ihor Skochylias

It should be started with the fact that the works of Ihor Skochylias 
for the first time in Ukrainian historiography united an ecclesiastical 
approach to the studу of religious culture pertinent to church histo-
rians, with sociocultural history. I am convinced that this attempt 
was successful. The idea of “longue durée” is essential for his inves-
tigation of the conservative institutional character of the Church. 
In his numerous articles and monographs, Ihor Skochylias systema-
tically analyzes ecclesiastical tradition, canon law, the activity of in-
stitutions of Church authority and pastoral supervision. Therefore, 
it  makes his parallel studies of cultural and social phenomenon, 
which are “external” to the Church, credible. The interdisciplinary 
nature of such investigation allowed Ihor Skochylias to combine 
church studies with strictly secular areas of historical knowledge 
(history of memo ry, mental geography, history of ideas and values). 
As a result, he traced the parallel process of social and ecclesiastical 
modernization, social disciplining of clergy and lay people in gene-
ral. Whereas the masterful analysis of interconnections between the 
world of culture and church structures enabled observation on the 
evolution of proto-national identity of early modern Ukrainians, 
which was based on Kyivan Christian ethos and simultaneously was 
absorbing advantages of “Latin” Christianity and Western cultural 
exemplars.

Natalia Yakovenko
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This general reflection on research strategies of Ihor Skochylias 
should be supplied with information of how and when his mentioned 
scholarly interests were developed by new themes and texts. There-
with I should add that a researcher who would like to follow Skochy-
lias must work hard, because his books and articles appeared as the 
result of many years of work and, without exaggeration, the aston-
ishing energy of a publisher of sources and materials on the church 
history. The scientific school is a specific impulse that directs our life 
as researchers. In the case of Ihor Skochylias, it was the Lviv Branch 
of the M. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and 
Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Af-
ter he graduated Lviv University, he worked there (from 1993 up un-
til 2012) under the supervision of a tireless publisher of sources and 
the brilliant historian, Yaroslav Dashkevych. There he stayed in close 
contact with the “young team” of researchers, now well-known histo-
rians such as Myron Kapral, Yaroslav Fedoruk and Tetiana Hoshko. 
The creative atmosphere of this center was based on “pietism” to the 
sources, which led to his later tireless search for archi val sources in 
the archives and libraries not only in Ukraine, but in Austria, Bela rus, 
Lithuania, Poland, and Russia. The fact that Ihor Skochylias in  his 
studies recalls books and articles published in diffe rent European lan-
guages (English, Belarusian, Italian, German, Polish, Russian, Roma-
nian, and French) shows that he follows the scholarly standards of the 
“Dashkevych school”. 

Firstly, before I start to review the main topics of his research 
studies, I must say that I would not look over every single work of 
Ihor Skochylias because its titles inform enough by themselves. 
Hence, I want to pay attention to some ideas and concepts, and I will 
try to trace its development in his studies. Let us start with his de-
clared methodological approach to the studies of church visitations. 
Precisely such a source was the primary material for his PhD research 
in 1999. In 2004 a complete catalog of such visitations with com-
ments was published, which concluded almost a decade (1996–2004) 
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of his scholarly research. In a foreword to this catalog, Ihor Skochy-
lias clearly articulated his credo as a researcher of church history. He 
simultaneously steps aside from the old historiography, which con-
sidered religion as a secondary attribute of national life, and from the 
new post-soviet wave of filling up “white gaps” or history of events. 
He insists on the need for a new cultural-anthropological interpreta-
tion of the Ukrainian past, and it can be based on written sources of 
church origin. These sources enable the historian to shift the focus 
of “research so that human conscience is at the centre, as opposed to 
the events themselves, it means a reorientiation towards viewing his-
tory from below”1. Ihor Skochylias noted that there was a clear reac-
tivation of scholarly interest to such sources during the 1990s within 
studies on education, book publishing, and religious art etc. Simulta-
neously, he emphasizes the need for the renewal of methodological 
approaches to the studies of church visitations, because these sources 
potentially can inform us about such hidden phenomenon as “a cod-
ification of experience of faith, a disciplining of religious practices, 
a  strengthening of the Orthodox and Uniate religious exclusivism 
and specific confessional awareness – processes known in Western 
Europe under the collective term Konfessionsbildung”2.

His later articles confirm following this scientific credo which we 
can define as building methodological bridges between “the language 
of a source” and information concealed in the source. For example, 
his labour-consuming 2006 publication of documents and materials 
from eparchial councils of Lviv-Halych-Kamianets eparchy contains 
a spacious foreword (p. хххv–схх). In fact, this foreword is an inde-
pendent research of Church council tradition of the Kyivan Church 
(from Kyivan Rus’ age till the end of the 18th century) with particular 

1 І. Скочиляс. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII– 
XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія, т. 2: Протоколи 
генеральних візитацій, Львів: Вид-во УКУ 2004, с. xxiv.

2 Ibidem, р. ххvi.
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attention to information about church law, sacramentology, liturgi-
cal and social life and institutional history of the Church. According 
to the author’s conclusion, which conceptually determines his next 
monograph, the institute of eparchial councils, including Orthodox 
and Uniate councils after Brest union “did not differ in its essence 
and for a long time was based on traditional canon law”. Further-
more, “Union [of Brest] did not change the system of church govern-
ment”3. The abolition of the practice to elect bishops on the council 
almost simultaneously in the Uniate Church (after 1715) and in the 
Orthodox Church (after 1718) emphasizes the connections of these 
innovations with common secular changes in Christian European 
states4.

The idea of “longue durée” for common traditions of the Kyivan 
Church, despite its division to Orthodox and Uniate branches, is cru-
cial for Ihor Skochylias. In the foreword and the first chapter of his 
monograph “The Halych (Lviv) eparchy in the 12th–18th сenturies: 
Organizational Structure and Legal Status”, which was approved as 
a doctoral dissertation in 2011, he emphasizes this idea as the cen-
tral one for his work. In his opinion, theological and ecclesiastical 
tradition, eparchial structure and collective spiritual and religious 
experience were factors that retained the unity of “Kyivan Christiani-
ty” down the ages from the state of Kyiv-Rus. Even though the social 
space repeatedly suffered from the processes of fragmentation and 
decentralization5.

In the second chapter “The beginnings of Christianity in the Sub-
carpathia and the establishment of the Halych eparchy” the focus is 

3 І. Скочиляс. Історичний нарис // Собори Львівської єпархії XVI–XVIII сто-
літь / Упоряд. та істор. нарис І. Скочиляса, Львів: Вид-во УКУ 2006, 
с. lvi–lvii.

4 Ibidem, р. схх.
5 І. Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організа-

ційна структура та правовий статус, Львів: Вид-во УКУ 2010, с. 8.
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upon the particular observation of the problem of earlier Christian-
ization of Subcarpathia. This chapter ends with a courageous author’s 
hypothesis (derived from archeological and sigillographical sources) 
that this region was evangelized earlier than Dnieper Ukraine6. Dis-
cussing later phenomenon within “longue durée” (above a half thou-
sand years – from 12th to 18th сenturies) and carefully representing 
the difficult inter-confessional situation of this region, Ihor Skochy-
lias correctly emphasizes the unique openness of the local religious 
Ruthenian community that allowed, in his opinion, to keep the unity 
with the Kyivan Christian tradition, and that in spite of “disciplining” 
measures initiated and maintained by the hierarchs and administra-
tive resources of Rome. Gradually, it led to the separation of the Lviv 
eparchy into two confessions (Orthodox and Uniate) but paradoxi-
cally did not affect “ecclesiastical historical memory” about Halych 
Christianity. He noted that even in the second half of the 18th сentu-
ry, a period of constructing early modern imagery about the past, the 
“Kyiv” sacred space was still perceived as being held in common by 
both Orthodox and Uniate confessions7.

Considerations performed in this monograph are supported by 
a detailed professional analysis of monuments in secular and church 
law and theological thought. While studying changes within organi-
zational structure of Lviv eparchy, the author fills up “direct” informa-
tion by subtle observations about the interplay of sacred (eucha ristic) 
and profane (secular) spaces. In my opinion, it is a unique innovative 
approach to mental geography and local social and cultural prac-
tices, which were perceived as “own” and legitimate by community 
of studied region. The next chapters of the book show, through the 
personalities of bishops and metropolitans, how step by step eparchi-
al organization evolved from personally-hierarchical relationships, 

6 І. Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть, с. 125, 
138–153.

7 Ibidem, р. 130.
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centered on the person of the bishop as the spiritual father of the lo-
cal community, to the provincial and church administration of a mo-
dern type. However, the culmination of this process happened at the 
middle of the 18th сentury, under the influence of the Roman Curia 
and the “Latin” concepts of regulation in the church space.

This detailed description of modernized administrative structure 
accompanies the observation of its influence on spiritual practices of 
the laity, local public worship practices, and reception of church re-
forms on the local level and so on. It allows Ihor Skochylias (I want 
to emphasize this: for the first time in Ukrainian historiography and 
with usage of source materials) to show the interaction between Ru-
thenian pre-modern culture and court of bishop. He analyzes these 
cases within the context of influence of hesychasm, “Olelko Kyiv re-
naissance”, “Ruthenian renaissance” of the late of 16th – early 17th 
сenturies, the reforms of Peter Mohyla, and cultural-religious renais-
sance of the 18th сentury; the author traced echoes of waves men-
tioned above in the local culture. Masterful interpretation of these 
plots certifies Ihor Skochylias to be not only a brilliant expert in 
church studies, but also a good analyst of cultural and art life. In my 
opinion, it is the most effective methodological approach to combine 
historical and anthropological interpretation of historical shifts in 
the context of personalities. Ihor Skochylias describes the intercon-
nection between social and cultural changes and personal characters 
of church hierarchy who gradually “civilized” the Greek-Catholic 
Church within ecclesiastical, social and cultural spheres.

In the conclusion to the book, Ihor Skochylias returns once more 
to the Kyivan Christian tradition. In his opinion, in spite of the im-
plemented disciplining practices through the middle of 18th сentu-
ry, Lviv eparchy did not turn into a confessional hermetic space. The 
practice of cultural dialogue, social and spiritual communication be-
tween laity and clergy of different church traditions has lasted. There-
fore, in the author’s own words, “Kyivan Christianity, in its Galici an-
Lviv-Podolia version, evolved in a different way from other Orthodox 
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communities” and widespread in this region “Latin culture … could 
not shade the Slavic-Byzantine essence of the Kyivan Christian tradi-
tion that was inherent for the local Eastern Church”8.

Finally, I want to add that the concept of “Kyivan Christianity” as 
a factor of the development in both Churches of Eastern Rite (the Or-
thodox and Uniate), now is a basis for a major new project, conceived 
and headed by Ihor Skochylias. His indefatigability and erudition, as 
well as openness to close collaboration with researchers of Orthodox 
socio-cultural traditions (it was obvious from several joint confe-
rences), allows the prediction of success for this project. As a repre-
sentative of the “Kyiv” community of Skochylias’ like-minded per-
sons, I heartily wish him inspiration and new achievements on the 
way to mastering new solutions for Ukrainian scholarship! Indeed, 
the ancient motto “Sapere audi!” (dare to think!), reading it translat-
ed into historians’ language, is, to my mind, “don’t be afraid to ask the 
past unusual questions”, the most significant mark and professional 
identity of Ihor Skochylias.

Natalia Yakovenko

8 І. Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть, с. 689–690.
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Біографія 

1967, 5 квітня народився у с. Цигани Бор щівсь ко    го району 
Тернопільської області

1974–1984 навчання у Циганській середній школі
1984–1991 навчання на історичному факультеті Львівсько-

го державного університету імені Івана Франка, 
диплом з відзнакою

1985–1987 військова служба, отримав звання старшини за-
пасу

1989 одружився з Іриною Назар, має доньку Соломію

Наукові ступені та звання, професійна діяльність

1991 архіваріус ІІ категорії Державного архіву Терно-
пільської області (далі – ДАТО)

1992–1993 старший науковий співробітник ДАТО
1993 провідний археограф Львівського відділення 

Інституту української археографії АН України 
(далі – ЛВ ІУА АН України)

1996–2007 науковий співробітник Інституту історії Церк-
ви УКУ

1998 науковий співробітник ЛВ ІУА АН України
2000 кандидат історичних наук зі спеціальності «Дже-

релознавство, історіографія та спеціальні істо-
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ричні дисципліни», Інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсько-
го НАН України (далі – ІУАД НАН України), 
тема дисертації: «Протоколи генеральних візи-
тацій Львівської єпархії 1730–1733 рр. як істо-
ричне джерело»

2002 стар ш ий науковий співробітник Львівського 
відділення ІУАД НАН України (далі – ЛВ ІУАД 
НАН України)

2007 учене звання старшого наукового співробітни-
ка (доцента), НАН України

2010–2016 декан Гуманітарного факультету УКУ
2011 доктор історичних наук зі спеціальності «Істо рія 

України», Інститут українознавства ім.  І.  Кри-
п’якевича НАН України, тема дисертації: «Га-
лицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: 
організаційна структура та правовий статус»

2011-2012 про відний на уко вий спів     робітник ЛВ ІУАД НАН 
України

2013-2015 в. о. завідувача кафедри нової і новітньої історії 
України УКУ

з 2015 професор кафедри нової і новітньої історії Укра-
їни УКУ

з 2016 проректор УКУ з наукової роботи  

Членство в академічних і громадських організаціях

з 1992  член і співзасновник історико-краєзнавчого това-
риства «Джерело» (м. Борщів, Тернопільська обл.)

з 1992 член Наукового товариства імені Шевченка в Ук-
раїні
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з 1993 член Українського геральдичного товариства
з 1998 член Українського богословського наукового то-

вариства
2002–2010 голова Історичної комісії Наукового товариства 

імені Шевченка в Україні
2005–2006 член Комітету захисту архівів (Київ, Львів)
з 2007 член Міжнародної комісії з історії християнства 

(Commission Internationale d’Histoire et d’Etudes 
du Christianisme) (Лондон, Англія; Париж, Фран-
ція)

2008–2010  учасник Робочої дослідницької групи австрій-
ської фундації «Pro Oriente» (Die Wiener Stiftung 
Pro Oriente) (Відень, Австрія; Київ, Україна)

2011-2013 член Наукової експертної ради «Мистецького 
Арсеналу» (Київ) 

з 2012 член Спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 
Інституту українознавства ім. І.  Крип’якеви-
ча НАН України та Інституту народознавства 
НАН України, спеціальність 07.00.01 «Історія 
України»

з 2014 член Комісії польсько-українських культурних 
зв’язків Польської Академії Наук (Komisjа Pol-
sko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej 
Akademii Nauk) (Варшава, Люблін, Польща)

з 2014 член Редакційної ради дослідницької програ-
ми «Atlas Fontium Antiquae Poloniae» (Варшава, 
Польща)

з 2015 член Експертної комісії з історії Міністерства 
освіти і науки України

з 2015 член Професорської колегії Українського віль-
ного університету (Ukrainische Freie Universität) 
(Мюнхен, Німеччина)
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Участь у національних 
та міжнародних проектах і програмах

1999, 2005  дослідницький проект «Генеральні візитації 
церков і монастирів Київської митрополії XVII–
XVIII ст.» за підтримки Фонду катедр україноз-
навства Українського наукового інституту Гар-
вардського університету (США)

2000–2001 дослідницький проект за підтримки Американ-
ської ради вчених товариств (США)

2003–2004 видавничий проект за підтримки Американ-
ської ради вчених товариств (США)

2004-2006 видавничий проект Інституту церковного права 
УКУ «Собори Львівської єпархії XVI–XVIII ст.» 
за підтримки фундації «Renovabis» (Фрайзінг, Ні-
меччина)

2006–2007 учасник наукового проекту Міністерства Укра-
їни у справах родини, молоді і спорту з опрацю-
вання джерел з історії України, що зберігаються 
в Російській Федерації (Москва, Санкт-Петер-
бург, Росія)

2006–2008 учасник спільного проекту Інституту Цент-
рально-Східної Європи (Instytut Europy Środ-
kowo-Wschodniej, далі – IEŚW) та Фундації Ду-
ховної Культури Пограниччя (Fundacja Kultury 
Duchowej Pogranicza) «Sobory eparchii chełmskiej 
XVII wieku: Program religijny Slavia Unita w Rze-
czypospolitej» (Люблін, Польща)

2007–2008 видавничий проект «Публікація книги Яросла-
ва Дашкевича „Постаті”» за підтримки Канад-
ського інституту українських студій Альберт-
cького університету (Едмонтон, Канада)
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з 2011 керівник навчально-дослідницької програми УКУ 
«Київське християнство та унійна традиція»1

2012–2014 учасник спільного науково-видавничого проек-
ту Інституту Центрально-Східної Європи (IEŚW) 
та УКУ «Kościoły wschodnie w państwie polsko-
litewskim w warunkach konfesjonalizacji: metropolia 
kijowska w latach 1458–1795» (Люблін, Польща)

2012–2016 керівник навчально-дослідницької програми Гу-
манітарного факультету УКУ «Історія Укра їни 
доби тоталітаризму»

2013–2016 керівник навчально-історичної експедиції «Го-
раєць» (Підкарпатське воєводство, Польща)2

з 2015 співкоординатор публічного проекту «Соборна 
Україна та Київська традиція»

2015–2017 керівник дослідницького проекту «Ecclesia sui 
juris: Собори Київської архиєпархії XIII–XVIII ст.» 
за підтримки фундації «Kirche in Not»

1 У рамках навчально-дослідницької програми проведено ряд міждисци-
плінарних наукових семінарів, конференцій, експедицій, опубліковано 
монографії тощо, детальніше див.: Міждисциплінарна наукова програ-
ма «Київське християнство» // Гуманітарний факультет УКУ (офіцій-
ний веб-сайт). [Режим доступу: http://clio.ucu.edu.ua].

2 Детальніше про експедиції в рамках цього проекту див.: Студенти-істо-
рики та викладачі взяли участь в навчально-історичній експедиції на 
Любачівщині // Український католицький університет (офіційний веб-
сайт), 6 серпня 2013. [Режим доступу: http://ucu.edu.ua]; Студенти УКУ 
впорядкували занедбане українське кладовище на Перемищині // Там 
само, 26 серпня 2014; Гуманітарний факультет УКУ організував у Холмі 
семінар про культурну спадщину пограниччя // Там само, 30 липня 
2015; Гуманітарний факультет УКУ завершив впорядкування україн-
ського цвинтаря у Надсянні // Там само, 11 серпня 2015; Волинь, спіль-
на культурна спадщина і поділена історична пам’ять: Українсько-поль-
ська Літня школа в Горайці на Любачівщині // Там само, 1 серпня 2016.
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2016–2017 співкерівник Міжнародного українсько-литов-
ського науково-дослідницького проекту «Пра-
вославні та унійні спільноти у Великому князів-
стві Литовському: історія, культура, пам’ять» за 
підтримки Міністерства освіти і науки України 
та Міністерства національної і культурної спад-
щини Литви3

Літні школи та наукові стажування

1995, 1998  стажування в рамках стипендії Каси ім. Юзефа 
М’яновського (Kasa im. Józefa Mianowskiego) 
(Варшава, Польща)

1996, 2000–2001 учасник Міжнародної гуманітарної школи Цент-
рально-Східної Європи (Międzynarodowa Szkoła 
Humanistyczna Europy Środkowo-Wschodniej [про-
грама “Artes Liberales”]) (Варшава, Польща)

1996, 2007 учасник Унівської богословської школи в Унів-
ській Святоуспенській лаврі (Унів, Львівська 
обл.)

1999, 2001–2003  учасник Літньої італомовної школи Вищого ін-
ституту релігійних студій ім. Святого Францис-
ка (Scuola estiva di Italiano Istituto Superiore di 
Scienze Religiose «San Francesco» di Mantova) 
(Мантуя, Італія)

2001 наукове стажування у Фундації ім. братів Яна 
та Єнджея Снядецьких (Fundacja im. Braci Jana 
i Jędrzeja Śniadeckich) (Люблін, Польща)

3 Про завдання дослідницького проекту див.: Гуманітарний факультет 
УКУ розпочав спільний українсько-литовський дослідницький про-
ект // Український католицький університет (офіційний веб-сайт), 
15 березня 2016. [Режим доступу: http://ucu.edu.ua].
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2006 учасник літньої школи Осередку досліджень 
античної тра  ди ції (Ośrodek Badań nad Tradycją 
Antyczną) Варшавського університету та УКУ 
«Рим між Сходом і Заходом» (Рим, Італія)

2007 наукове стажування в рамках стипендії ім. Та-
деуша і Софії Ромерів Товариства Інституту 
Центрально-Східної Європи (Fundacja im. Ta de-
usza i Zofii Romerów, Towarzystwo IEŚW) (Люб-
лін, Польща)

2010 наукове стажування в Інституті історії ім. Таде-
уша Мантеуфля Польської академії наук (Ins ty-
tut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Aka-
demii Nauk) (Варшава, Польща)

2011 наукове стажування в Інституті Централь-
но-Східної Європи (IEŚW) (Люблін, Польща)

2013 наукове стажування в Інституті св. Климента 
Папи в Римі (Istituto San Clemente Papa a Roma) 
(Рим, Італія)

2015 стажування в рамках стипендійної програми 
«Thesaurus Poloniae» Міжнародного центру куль-
тури в Кракові (Międzynarodowe Centrum Kultury 
w Krakowie) (Краків, Польща)

Нагороди та відзнаки

2011 відзнака НАН України та Міністерства осві ти 
і науки, молоді та спорту України «За вагомий 
внесок у розвиток науки, активну науково-ор-
ганізаційну роботу»

2011 відзнака Львівської архиєпархії УГКЦ «За до-
слідження історії Української Греко-Католиць-
кої Церкви»
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2014 нагорода ректора Українського католицького 
університету «За виняткові досягнення у науко-
вих дослідженнях»

2015 нагорода «Feniks» Товариства католицьких ви-
давців (Stowarzyszenia Wydawców Katolickich) 
у категорії «Церковні науки» за публікацію мо-
нографії «Kościoły wschodnie w państwie polsko-
litewskim w procesie przemian i adaptacji: met-
ropolia kijowska w latach 1458–1795» (Варшава, 
Польща)

2015 нагорода в рамках 55-го Конкурсу Польсько го 
товариства книговидавців (Polskiego Towa rzy-
stwa Wydawców Książek «Najpiękniejsze Książki 
Roku 2014») у номінації «Наукові та науково-по-
пулярні книги (гуманітаристика)» за публіка-
цію монографії «Kościoły wschodnie w państwie 
polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: 
metropolia kijowska w latach 1458–1795» (Варша-
ва, Польща)4

2016 Олександрівська премія родини Ґудзяків «Ad 
fontes»5.

4 Про основні ідеї книги її автори розповідають в інтерв’ю «Польскому 
радіо Люблін»: O książce «Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim 
w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458–1795» 
opowiadają autorzy – profesorowie Andrzej Gil i Ihor Skoczylas // Polskie 
Radio Lublin, 4 січня 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
moje.radio.lublin.pl.

5 Див. документальний фільм «У пошуку втрачених століть» про життя 
і діяльність Ігоря Скочиляса, знятий з нагоди вручення нагороди «Ad 
fontes»: https://www.youtube.com.
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Biography

1967, 5 April born in the village Tsyhany, Borshchiv district, Ter-
nopil region

1974-1984 studied at Tsyhany secondary school
1984-1991 studied history at Ivan Franko Lviv State Universi-

ty; obtained diploma with honours
1985-1987 military service, attaining the rank of the reserve ser-

geant major
1989 married to Iryna Nazar; daughter Solomia 

Scientific degrees and titles, professional activity

1991 Registrar, Second Rank at Ternopil Region State 
Archive

1992-1993 Senior Researcher at Ternopil Region State Archive
1993 leading archaeographer at Lviv branch of the Insti-

tute of Ukrainian Archaeography, the Academy of 
Sciences of Ukraine

1996-2007 Researcher at the Institute of Church History, UCU
1998 Researcher at Lviv branch of the Institute of Ukra-

inian Archaeography, the Academy of Sciences of 
Ukraine 

2000 PhD (candidate of historical sciences), specialization: 
“Source studies, historiography and auxiliary scien-
ces of history”, M. Hrushevsky Institute of Ukrainian 
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Archaeography and Source Studies NAS of Ukraine, 
PhD thesis: “The protocols of the Lviv eparchy, gener-
al visitation in 1730–1733 as historical source”

2002 Senior Researcher at Lviv branch the M. Hrushev-
sky Institute of Ukrainian Archaeography and Source 
Studies NAS of Ukraine

2007 scholarly degree of the Senior Researcher, NAS of 
Ukraine

2010-2016 Dean of the Faculty of Humanities, UCU
2011 PhD (doctor of historical sciences = habilitation), 

specialization “History of Ukraine” at the I. Kryp-
iakevych Institute of Ukrainian Studies NAS of 
Ukraine, dissertation: “The Halych (Lviv) eparchy 
in the 12th–18th сenturies: Organizational Struc-
ture and Legal Status”

2011-2012 leading researcher at Lviv branch of the M. Hru-
shevsky Institute of Ukrainian Archaeography and 
Source Studies NAS of Ukraine

2013-2015 Interim Head of the Department of Modern and 
Contemporary History of Ukraine, UCU

since 2015 professor of the Department of Modern and Con-
temporary History of Ukraine, UCU

since 2016 Vice-Rector for Research, UCU  

Academic and public organizations

since 1992 member and co-founder of the Regional Natural 
History Society “The Source” (Borshchiv, Ternopil 
region)

since 1992 member of the Shevchenko Scientific Society in 
Ukraine
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since 1993 member of the Ukrainian Heraldry Society
since 1998 member of the Ukrainian Scientific Society of Theo-

logy
2002-2010 Head of the Commission for History, Shevchenko 

Scientific Society in Ukraine 
2005–2006 member of the Commission for the Protection of 

Archives (Kyiv, Lviv, Ukraine)
since 2007 member of the International Commission for the 

History and Study of Christianity (London, England; 
Paris, France)

2008-2010 member of The Vienna Foundation “Pro Oriente” 
research group (Vienna, Austria; Kyiv, Ukraine)

2011-2013 member of the Scholarly Expert Council: “Art Ar-
senal” (Kyiv)

since 2012 member of the Specialized Scientific Council 
D 35.222.01 of the I. Krypiakevych Institute of Uk-
ra inian Studies NAS, Ukraine; and The Ethnology 
Institute of NAS, Ukraine, specialization 07.00.01 
“History of Ukraine”

since 2014 member of the Polish-Ukrainian Cultural Relations 
Commission for the Polish Academy of Sciences 
(Warsaw, Lublin, Poland)

since 2014 member of the editorial board of the Research Pro-
gram: “Atlas Fontium Antiquae Poloniae” (Warsaw, 
Poland)

since 2015 member of the Expert Commission in History of 
the Ministry of Education and Science of Ukraine

since 2015 member of the Professor Board of the Ukrainian 
Free University (Munich, Germany)
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National and international projects and programs
1999, 2005  research project “The general visitation of the 

churches and monasteries of the Kyivan Metropoli-
tanate in 17th and 18th сenturies” supported by the 
Ukrainian Studies Fund (Ukrainian Research Insti-
tute, Harvard University) (USA)

2000–2001 research grant from the American Council of Lear-
ned Societies (USA)

2003-2004 publishing project from the American Council of 
Learned Societies (USA)

2004-2006 publishing project of the Church Law Institute 
(UCU) “Convocations of the Lviv eparchy in the 
16th–18th сenturies” supported by the “Renovabis” 
Fund (Freising, Germany)

2006-2007 member of the research project of investigating 
sources about the history of Ukraine preserved in 
the Russian Federation (Moscow, Saint Petersburg, 
Russia)

2006-2008 member of the Common Project of the Central-East-
ern Europe Institute and Borderlands Sac ral Cultu re 
Fund: “Convocations of Chelm eparchy in 17th сen-
tury: Slavia Unita religious program in Polish- 
Lithuanian Commonwealth” (Lublin, Poland)

2007-2008 publishing project “Publishing of the book “Per-
sonalities” of Yaroslav Dashkevych” was support-
ed by the Canadian Institute of Ukrainian Studies, 
University of Alberta (Edmonton, Canada)

since 2011 scholarly supervisor of the program “Kyivan Chris-
tianity and Uniate tradition”, UCU1

1 Within this program a lot of interdisciplinary scholarly seminars, conferences, 
and expeditions were provided, and treatises were published: Міждисциплі-
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2012–2014 member of the common scholarly and publishing 
project of Central-Eastern Europe Institute and 
UCU “Eastern Churches in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth under confessionalization: Kyivan 
Metropolitanate in 1458–1795” (Lublin, Poland)

2012-2016 scholarly supervisor for the program “History of 
Ukraine in the time of totalitarianism”, Faculty of 
Humanities of UCU

2013-2016 Supervisor of the educational and historical expe-
dition “The Goraiec” (Subcarpathian Voivodeship, 
Poland)2

since 2015 Coordinator of the public project “United Ukraine 
and Kyiv tradition”

2015-2017 Supervisor of the research project “Ecclesia sui ju-
ris: Convocations of Kyiv archeparchies in 13th– 
18th сenturies”, which was supported by the Fund 
“Kirche in Not”

2016-2017 Co-Supervisor of the International Ukrainian-Lith-
uanian research project “Orthodox and Uniate 
communities in the Grand Duchy of Lithuanian: 

нарна наукова програма «Київське християнство» // Гуманітарний фа-
культет УКУ (офіційний веб-сайт). [Web access: http://clio.ucu.edu.ua].

2 More information about expeditions within this project see: Студенти-істо-
рики та викладачі взяли участь в навчально-історичній експедиції на 
Любачівщині // Український католицький університет (офіційний веб-
сайт), 6 серпня 2013. [Web access: http://ucu.edu.ua]; Студенти УКУ впо-
рядкували занедбане українське кладовище на Перемищині // Ibidem, 
26 серпня 2014; Гуманітарний факультет УКУ організував у Холмі семі-
нар про культурну спадщину пограниччя // Ibidem, 30 липня 2015; Гума-
нітарний факультет УКУ завершив впорядкування українського цвин-
таря у Надсянні // Ibidem, 11 серпня 2015; Волинь, спільна культурна 
спадщина і поділена історична пам’ять: Українсько-польська Літня 
школа в Горайці на Любачівщині // Ibidem, 1 серпня 2016.
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history, culture and memory”, which was support-
ed by the Ministry of Education and Science of 
Ukraine and the Ministry of National and Cultural 
Heritage of Lithuania3

Summer Schools and Scholarships

1995, 1998 a scholarship from the Józef Mianowski Fund (War-
saw, Poland)

1996, 2000–2001 International School in the Humanities of Cent ral-
Eastern Europe [Inter-University Program “Artes 
Liberales”] (Warsaw, Poland)

1996, 2007 Summer Theological Schools in the Univ Holy Dor-
mition Lavra (Univ, Lviv region)

1999, 2001–2003  Italian Summer School, Higher Institute of Reli-
gious Studies “Saint Francis” in Mantua (Italy)

2001 a scholarship from the Brothers Jan and Jendrzej 
Śniadecki Fund (Lublin, Poland)

2006 Summer School of the Ancient Tradition Research 
Center, Warsaw University and UCU “Rome be-
tween East and West” (Rome, Italy)

2007 a scholarship from the Tadeusz and Zofia Romer 
Fund, Central-Eastern Europe Institute Society 
(Lub lin, Poland)

2010 a scholar at the Tadeusz Manteuffel Institute of His-
tory, Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland)

2011 a scholar at the Central-Eastern Europe Institute 
(Lublin, Poland)

3 For more details about the main goal of this project see: Гуманітарний фа-
культет УКУ розпочав спільний українсько-литовський дослідницький 
проект // Український католицький університет (офіційний веб-сайт), 
15 березня 2016. [Web access: http://ucu.edu.ua].
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2013 a scholar at the Saint Clement Pope Institute in 
Rome (Italy)

2015 Fellowship from the Program “Theaurus Poloniae” 
at the International Cultural Centre in Krakow (Po-
land)

Awards

2011 Award “For important contribution to the develop-
ment of science, dynamic scientific and organization-
al activity” from the NAS of Ukraine and Ministry of 
Education and Science, Youth and Sports of Ukraine

2011 Honors “For studying history of Ukrainian Greek 
Catholic Church” from the Lviv archeparchy of the 
Ukrainian Greek Catholic Church

2014 Award “For exceptional achievements in scientific 
research” by the Rector of UCU

2015 Award “Feniks” from the Catholic Publishers Soci-
ety, in the category of «Church Sciences» for pub-
lishing of the treatise “Eastern Churches in  the 
Polish-Lithuanian Commonwealth under confes-
sionalization: Kyivan Metropolitanate in 1458–1795” 
(Warsaw, Poland)

2015 Award within the 55th Competition of Polish Pub-
lishers Society, in the category of “Scientific and 
non-fiction books (humanities)” for publishing of the 
treatise “Eastern Churches in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth under confessionalization: Kyivan 
Metropolitanate in 1458–1795” (Warsaw, Poland)4

4 In the interwiew to the “Polish radio Lublin”, authors tell about main ideas 
of this book: O książce “Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim 
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2016 The  Ad Fontes  Award of Alexander  Gudziak’s  fa-
mily5.

w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458–1795” 
opowiadają autorzy – profesorowie Andrzej Gil i Ihor Skoczylas // Polskie 
Radio Lublin, the 4th of January 2015. [Web access: http://moje.radio.lublin.
pl.].

5 Documentary film “In search for lost centuries” [“У пошуку втрачених 
століть”] about the life of Ihor Skochylias, was made for the occasion of 
the Ad Fontes Award: https://www.youtube.com.
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ін., вип. 5, Ужгород 2016, 348 с.
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ред.), Р. Завійський та ін., Львів 2016, 370 с. + 6 іл.
•	A. Krochmal. Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, War-
szawa  – Przemyśl 2016, 620 s.+ [20] s. [Rec.: A. Gil, W. Kołbuk, 
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5 жовтня, № 95–96, с. 8; 15 жовтня, № 97–98, с. 4–5; 25 жовтня, 
№ 101, с. 4; 1 листопада, № 103, с. 4; 8 листопада, № 105, с. 4; 
15 листопада, № 107, с. 4; 22 листопада, № 109, с. 4; 29 листопада, 
№ 111, с. 4; 6 грудня, № 112, с. 4.
•	Українські Січові Стрільці на Борщівщині (липень 1917 – лю-
тий 1918) // За вільний край, Борщів 1991, 15 червня, № 58–60, 
с. 5; 22 червня, № 62–63, с. 6; 29 червня, № 65–66, с. 7; 6 липня, 
№ 68–69, с. 6; 13 липня, № 71–72, с. 7.

1992
•	Борщівська українська гімназія // За вільний край, Борщів 1992, 
16 травня, № 25–26, с. 4.
•	Борщівський «Пласт» у підпіллі // Галицький вісник, Борщів 
1992, 7 березня, ч. 11, с. 4; 21 березня, ч. 13, с. 4; 28 березня, ч. 14, 
с. 2.
•	Борщівщина 100 років тому (політична і світська хроніка) // 
За вільний край, Борщів 1992, 26 вересня, № 49–50, с. 4; 24 жовт-
ня, № 52–53, с. 5. 
•	Вони служили Богу, Україні і «Пласту» (з пластового життя 
в  Іване-Пустому) // Галицький вісник, Борщів 1992, 25 липня, 
ч. 31, с. 3.
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•	Гей, там на горі «Січ» іде! (Товариство «Січ» на Борщівщині 
в 1903–1914 рр.) // Галицький вісник, Борщів 1992, 11 січня, ч. 2, 
с. 2; 18 січня, ч. 3, с. 4; 25 січня, ч. 4, с. 4; 1 лютого, ч. 5, с. 2.
•	День «Української Матері» // За вільний край, Борщів 1992, 
9 травня, № 23–24, с. 5. (Без підпису).
•	Дослідник Кривченських печер // Літопис Борщівщини, вип. 1, 
Борщів 1992, с. 27.
•	 Інститут «Народний Дім» в Борщеві (1896–1939 рр.) // Літо-
пис Борщівщини, вип. 1, Борщів 1992, с. 16–26.
•	 «Копанка» на Борщівщині // За вільний край, Борщів 1992, 28 бе-
резня, № 13–14, с. 8.
•	«Луг» в Пилипчому // За вільний край, Борщів 1992, 18 липня, 
№ 40–41, с. 4; 25 липня, № 42, с. 2.
•	Маєтковий поділ Теребовельського повіту Галицької землі 
в другій половині XVI ст. // Україна в минулому: Зб. ст., вип. 1, 
Київ – Львів 1992, с. 14–36.
•	«Марійська Дружина» // За вільний край, Борщів 1992, 13 черв-
ня, № 33–34, с. 4; 20 червня, № 35–36, с. 2; 27 червня, № 37, с. 2.
•	Омелян Глібовицький – будитель Циган // За вільний край, 
Борщів 1992, 14 листопада, № 56, с. 2; 21 листопада, № 57, с. 4.
•	Протиалкогольний рух на Борщівщині і церковні братства 
тверезості // Галицький вісник, Борщів 1992, 16 травня, ч. 21, с. 4.
•	 [Рец. на:] Історично-мемуарний збірник Чортківської окру-
ги: повіти Чортків, Копиченці, Борщів, Заліщики / Ред. рада: 
О. Соневицька, Б. Стефанович, Р. Дражньовський, Нью-Йорк – 
Париж – Сідней – Торонто 1974, 927 с. // Літопис Борщівщини, 
вип. 1, Борщів 1992, с. 51–53.
•	«Свій до свого по своє!». Український кооперативний рух на 
Борщівщині в кінці XIX – першій половині XX ст.: 1. «Народна 
торгівля» // За вільний край, Борщів 1992, 26 вересня, № 49–50, 
с. 5.
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•	«Свій до свого по своє!». Український кооперативний рух на 
Борщівщині в кінці XIX – першій половині XX ст.: 2. Каси Рай-
файзена // За вільний край, Борщів 1992, 24 жовтня, № 52–53, 
с. 5; 7 листопада, № 55, с. 4.
•	«Свято Матері» в Скалі // За вільний край, Борщів 1992, 9 трав-
ня, № 23–24, с. 5. (Без підпису).
•	Січовий стрілець Сильвестер Глібовицький // Галицький віс-
ник, Борщів 1992, 26 грудня, № 65, с. 2.
•	Слово до читача // Літопис Борщівщини, вип. 1, Борщів 1992, 
с. 3. (Без підпису).
•	Статут товариства «Український Народний Дім» в Борщеві 
1934 р. / Підгот. до друку І. Скочиляс // Літопис Борщівщини, 
вип. 1, Борщів 1992, с. 48–50.
•	Український «Сокіл» в Борщеві (1910–1939) // За вільний край, 
Борщів 1992, 16 травня, № 25–26, с. 4; 23 травня, № 27–28, с. 5; 
30 травня, № 29–30, с. 5.
•	Філія «Союзу Українок» в Скалі-над-Збручем // За вільний край, 
Борщів 1992, 25 квітня, № 19–20, с. 5.

1993
•	Боротьба за українську школу в Борщеві у 20–30-ті рр. XX ст. // 
Літопис Борщівщини, вип. 4, Борщів 1993, с. 32–37. (Підпис: В. Бі-
дулько).
•	Борщівський повіт в роки Першої світової війни // Літопис 
Борщівщини, вип. 4, Борщів 1993, с. 14–31.
•	 Історія Борщівської «Просвіти» (до 100-річчя з часу заснуван-
ня) // Літопис Борщівщини, вип. 2, Борщів 1993, с. 21–31. 
•	Микола Никифорчин – організатор «Пласту» на Борщівщи-
ні // Відродження: додаток до народного часопису Борщівщини 
«Галицький вісник», Борщів 1993, 7 серпня, ч. 1, с. 3.
•	Михайло Грушевський і Борщівщина // Літопис Борщівщини, 
вип. 2, Борщів 1993, с. 80–82.
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•	«Міщанське Братство» // Галицький вісник, Борщів 1993, 30 січ-
ня, ч. 6–7, с. 6.
•	Новий документ з історії галицького шкільництва. «Шкільна 
хроніка» містечка Королівка (1819–1937 рр.) // Літопис Борщів-
щини, вип. 3, Борщів 1993, с. 82–92. (Співавтор: С. Панькевич).
•	Я. Паняк. Історія містечка Борщева / Пер. з пол. і публ. І. Ско-
чиляса // Літопис Борщівщини, вип. 4, Борщів 1993, с. 38–39.
•	Передмова до «Моїх спогадів» Василя Скоропада // Літопис 
Борщівщини, вип. 3, Борщів 1993, с. 58. (Підпис: І. С.). 
•	Печатки сільських громад Борщівського повіту в період ЗУНР // 
Третя наукова геральдична конференція (Львів, 4–5 листопада 
1993 р.): Зб. тез та повідомл., Львів 1993, с. 75–77.
•	Просвітянські традиції Шупарки // Відродження: Додаток до 
народного часопису Борщівщини «Галицький вісник», Борщів 
1993, 16 жовтня, ч. 2, с. 2.
•	 [Рец. на:] Д. Колісник. Моє село. Оповідання, Саскатун 1950, 
част. 1; 1952, част. 2; 1955, част. 3 // Літопис Борщівщини, вип. 3, 
Борщів 1993, с. 93–96.
•	Сільськогосподарський страйк 1900 року в Мельниччині (за 
матеріалами газети «Діло») // Літопис Борщівщини, вип. 3, Бор-
щів 1993, с. 25–29.
•	В. Скоропад. Мої спогади / Підгот. до друку І. Скочиляс // Лі-
топис Борщівщини, вип. 3, Борщів 1993, с. 58–74. (Підпис: І. С.).
•	Списки учнів 7-класної приватної народної школи товариства 
«Рідна Школа» в Борщеві (1927–1939 рр.) // Літопис Борщівщи-
ни, вип. 4, Борщів 1993, с. 86–95.
•	Український фольклор Брідщини і журнал «Життя і слово» // 
Історичними шляхами Брідщини: наук.-практ. конф. (27 липня 
1993 р.): тези доп., Броди 1993, с. 37–39. (Співавтор: І. Б. Назар).
•	Фейлетон «Темне царство Бартфельда і трьох Екгавзів», або 
село Панівці у 1900 році / Публ. і комент. І. Скочиляса // Літо-
пис Борщівщини, вип. 3, Борщів 1993, с. 30–34. 
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•	Фольклорні записи з Борщівського повіту на сторінках жур-
налу «Життя і слово» // Літопис Борщівщини, вип. 2, Борщів 
1993, с. 59–68.
•	«Шкільна хроніка» містечка Королівка (1819–1937 рр.) // Лі-
топис Борщівщини, вип. 4, Борщів 1993, с. 76–95. (Співавтор: 
С. Панькевич).
•	А. Шнайдер. Бабинці (краєзнавча розвідка з 1874 року) / Пер. 
з пол. і публ. І. Скочиляса // Літопис Борщівщини, вип. 2, Бор-
щів 1993, с. 32–34. 
•	А. Шнайдер. Урожайне (краєзнавча розвідка з 1874 р.) / Пер. 
з пол. і публ. І. Скочиляса // Літопис Борщівщини, вип. 3, Бор-
щів 1993, с. 35–37.

1994
•	Взаємини Кирила Студинського з громадськими діячами Бор-
щівщини // Літопис Борщівщини, вип. 6, Борщів 1994, с. 107–
112. (Підпис: В. Бідулько).
•	Громадські печатки Борщівського повіту в роки російської 
окупації (1914–17 рр.) // Четверта наукова геральдична конфе-
ренція (Львів, 10–12 листопада 1994 р.): Зб. тез, повідом. та доп., 
Львів 1994, с. 66–67.
•	Діяльність фізкультурно-протипожежного товариства «Луг» 
у Борщівському повіті (1925–1939  рр.) // Джерело: Наук.-крає-
знав. часопис Тернопілля, Тернопіль 1994, № 1, с. 24–55.
•	До історії прапора «Просвіти» // Знак: Вісник Українського ге-
ральдичного товариства, Львів 1994, ч. 6, с. 3–4.
•	 Іван Романюк і його спогади // Літопис Борщівщини, вип. 6, 
Борщів 1994, с. 80–83. 
•	Найдавніший опис Турильчого з 1753 р. // Літопис Борщівщи-
ни, вип. 5, Борщів 1994, с. 104–107. (Підпис: В. Бідулько).
•	о. Дмитро Курдидик: життєвий шлях пароха і громадського 
діяча // Літопис Борщівщини, вип. 5, Борщів 1994, с. 85–93.
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•	Описи села Цигани кінця XVIII – початку XIX ст. // Літопис 
Борщівщини, вип. 6, Борщів 1994, с. 95–106.
•	Прапор Борщівської «Просвіти» // Галицький вісник, Борщів 
1994, 9 липня, ч. 27, с. 4.
•	Свідчення жителів Борщівщини про голодомор і репресії в Ра-
дянській Україні // Літопис Борщівщини, вип. 5, Борщів 1994, 
с. 96–103.
•	Філія «Просвіти» у Борщеві: хроніка діяльності в 1909–1939 рр. // 
Літопис Борщівщини, вип. 5, Борщів 1994, с. 22–31.

1995
•	Антоні Шнейдер як дослідник Борщівщини // Літопис Бор-
щівщини, вип. 7, Борщів 1995, с. 81–83. (Співавтор: І. Думан-
ська).
•	Герб та печатки села Панівці // Знак: Вісник Українського ге-
ральдичного товариства, Львів 1995, ч. 9, с. 4.
•	Криваві події у Циганах в 1931 р. (до історії польсько-україн-
ських взаємин у Галичині) // Літопис Борщівщини, вип. 7, Бор-
щів 1995, с. 15–21.
•	Перший опис Підпилип’я 1755 р. // Літопис Борщівщини, вип. 7, 
Борщів 1995, с. 100–105.
•	Печатки та символіка села Устя // Знак: Вісник Українського 
геральдичного товариства, Львів 1995, ч. 10, с. 8.
•	«Просвіті» у Циганах – 100 років! // Галицький вісник, Борщів 
1995, 1 липня, ч. 26, с. 3; 8 липня, ч. 27, с. 3.
•	Сільська сфраґістика Борщівщини другої половини XIX ст. // 
П’ята наукова геральдична конференція (Львів, 10–11 листопа-
да 1995 р.): Зб. тез, повідом. та доп., Львів 1995, с. 66–69.
•	Читальня «Просвіти» у селі Верхнє Кривче: історичний на-
рис // Галицький вісник, Борщів 1995, 25 листопада, ч. 47–48, с. 7.
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1996
•	Великий українець // Галицький вісник, Борщів 1996, 28 верес-
ня, ч. 39, с. 1.
•	Генеральна візитація Городенківської протопресвітерії 1726–
1733 рр.: зміст та структура опису  // Історія релігій в Україні: 
Тези повідомл. VI Міжнар. круглого столу (Львів, 3–8 травня 
1995 р.), Львів 1996, с. 213–218.
•	Генеральна візитація Львівської єпархії 1726–1733 років: зміст 
та структура опису // Україна в минулому: Зб. ст., вип. 9, Київ – 
Львів 1996, с. 186–203.
•	Герб та печатки села Цигани // Галицький вісник, Борщів 1996, 
23 березня, ч. 12, с. 3.
•	З історії філії «Просвіти» в Мельниці-Подільській // Галиць-
кий вісник, Борщів 1996, 7 вересня, ч. 36, с. 2; 14 вересня, ч. 37, 
с. 2; 21 вересня, ч. 38, с. 2. 
•	Зі сфраґістики села Цигани // Знак: Вісник Українського ге-
ральдичного товариства, Львів 1996, ч. 11, с. 9.
•	 Інвентарні описи міст і сіл Борщівщини 60-х рр. XVIII ст. у ар-
хівах Польщі // Літопис Борщівщини, вип. 8, Борщів 1996, с. 87–
131.
•	Передмова // В. Верига. Нариси з історії України (кінець XVIII – 
початок XX ст.) / Наук. ред. І. Скочиляс, Львів: Світ 1996, с. 3–11.
•	Перша українська книгарня у Борщеві // Галицький вісник, 
Борщів 1996, 20 січня, ч. 3, с. 3.

1997
•	Генеральна візитація Львівської єпархії 1726–1733 рр. як просо-
пографічне джерело // Шоста наукова геральдична конференція 
(Львів, 27–29 березня 1997 р.): Матеріали, Львів 1997, с. 142–144.
•	З історії філії «Просвіти» в Мельниці-Подільській // Наукові 
записки Тернопільського обласного краєзнавчого музею, Терно-
піль 1997, кн. 2, част. 1, с. 169–177.
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•	Метричні книги в Галичині першої половини XVIII ст. // Знак: 
Вісник Українського геральдичного товариства, Львів 1997, 
ч. 14, с. 4–5.
•	Невідомий опис Скали-Подільської з 1713 року // Наукові за-
писки Тернопільського обласного краєзнавчого музею, Тернопіль 
1997, кн. 2, част. 1, с. 77–86. (Співавтор: П. Сіреджук).

1998
•	Акти візитацій у науково-краєзнавчих дослідженнях з істо-
рії Волині // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський 
і  край: Матеріали IX наук. істор.-краєзнав. міжнар. конф. (20–
23 січня 1998 р.), Луцьк: Надстир’я 1998, с. 33–34.
•	Перший візитаційний опис церков Дрогобицького деканату 
з 1743 року // Дрогобицький краєзнавчий збірник, вип. 3, Дрого-
бич: Вимір 1998, с. 222–233.
•	Реєстрація природного руху населення у Львівській єпархії 
в  першій третині XVIII століття // Вісник Львівського універ-
ситету. Серія історична: Зб. наук праць, вип. 33, Львів 1998, 
с. 225–235.
•	Священичий рід Білинських у Львівській єпархії XVIII ст. // 
З. Служинська. Рід Білинських, Львів: Арсенал 1998, с. 239–242.
•	Титулатура українських церков Галичини на початку 30-х ро-
ків XVIII ст. // Історія релігій в Україні: Матеріали VIII Міжнар. 
круглого столу (Львів, 11–13 травня 1998 р.), Львів: Логос 1998, 
с. 232–235.

1999
•	Акти духовних судів українських церковних установ XVII–
XVIII ст. (За матеріалами виїзних засідань єпископсько-консис-
торського суду Львівської єпархії 1700–1725 років) // Вісник Львів-
ського університету. Серія історична: Зб. наук праць, вип.  34, 
Львів 1999, с. 425–438.
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•	Генеральні візитації в українсько-білоруських єпархіях Київ-
ської уніатської митрополії. 1596–1720 роки // Записки НТШ, 
т. 238: Праці Історично-філософської секції, Львів 1999, с. 46–94.
•	Документи Кам’янецької уніатської консисторії XVIII ст. у фон-
дах Кам’янець-Подільського музею-заповідника // Матеріали 
засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні, 
вип. 2: 1995–1997 рр., Львів 1999, с. 333–342.
•	Неопублікована праця з історії Уніатської церкви на Право-
бережній Україні у XVIII ст. // Матеріали засідань Історичної 
та Археографічної комісій НТШ в Україні, вип. 2: 1995–1997 рр., 
Львів 1999, с. 343–360.
•	Пастирські візитації в християнській спільноті: біблійні джере-
ла, настанови отців Церкви та партикулярне законодавство (до 
початку X ст.) // Матеріали засідань Історичної та Архео графіч ної 
комісій НТШ в Україні, вип. 2: 1995–1997 рр., Львів 1999, с. 361–389.
•	Плани апостольських візитацій Київської уніатської митропо-
лії XVII – початку XVIII ст.: причини та наслідки // Історія релі-
гій в Україні: Матеріали IX Міжнар. конф. (11–13 травня 1999 р.), 
Львів: Логос 1999, кн. 2: Н–Я, с. 122–126.
•	Посвяти церков Таїнству Триєдиного Бога (за матеріалами ґе-
неральної візитації Львівської єпархії 1730–1733 рр.) // Лавра: 
Часопис Монахів Студитського Уставу, Львів 1999, ч. 1, с. 33–37.
•	Протоколи генеральних візитацій церков Київської уніатської 
митрополії XVIII століття (на прикладі недатованої єпископ-
ської ревізії Щирецького намісництва) // Записки НТШ, т. 238: 
Праці Історично-філософської секції, Львів 1999, с. 434–514.
•	Протоколи єпископських і деканських візитацій церков Ки-
ївської уніатської митрополії XVIII  ст. // Рукописна україніка 
у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН 
України та проблеми створення інформаційного банку даних: 
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 вересня 1996 р.), 
Львів 1999, с. 446–490. 
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•	Metrical Books in the Ukrainian Parishes of Halychyna in the First 
Half of the 18th Century // East European Genealogist: Journal of the 
East European Genealogical Society Inc, Winnipeg (Canada) 1999, 
vol. 7, № 4 (summer), p. 6–14. (Підпис: I. Skochylias).

2000
•	Адміністративно-територіальний устрій Львівської єпархії 
в першій половині XVIII ст.: межі єпархії, поділ на офіціалати 
та деканати (спроба картографування) // Картографія та істо-
рія України: Зб. наук. праць, Львів – Київ – Нью-Йорк: Вид-во 
М. П. Коць 2000, с. 149–169.
•	Недатований реєстр духовенства, церков і монастирів Львів-
ської єпархії за владицтва Йосифа Шумлянського // Записки 
НТШ, т. 240: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історич-
них дисциплін, Львів 2000, с. 530–589.
•	Острозька Біблія в контексті українського релігійно-куль-
турного відродження кінця XVI століття // Наукові записки 
[Острозької академії], т. 3: Виховання молодого покоління на 
принципах християнської моралі в процесі духовного відро-
дження України. Біблія на теренах України, Острог 2000, с. 17–
25. (Співавтор: о. Б. Ґудзяк).
•	Програма реформ у Львівській єпархії в післязамойський пе-
ріод: візитаційні інструкції Атанасія (Шептицького) 1732 та 
1739 років // Ковчег: Наук. зб. із церковної історії, ч. 2, Львів: Ін-
ститут історії Церкви ЛБА 2000, с. 347–371.
•	Український нобілітет серед парафіяльного духівництва 
Львівської єпархії XVIII ст.: окреслення проблеми та спроба 
герменевтики джерел // Генеалогічні записки Українського ге-
ральдичного товариства, вип. 1, Біла Церква 2000, с. 181–182. 

2001
•	Греко-Католицька Церква в дослідженнях Івана Крип’якевича 
(На прикладі матеріалів генеральних візитацій Львівської єпархії 
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XVIII ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідо-
мість, державність: Зб. наук. праць, вип. 8: Іван Крип’якевич 
у родинній традиції, науці, суспільстві, Львів 2001, с. 829–833. 
•	Джерельна евристика візитаційної документації Львівської 
єпархії XVIII ст. у Галичині та на Поділлі в другій половині 
XIX ст. – 1930-х роках // Студії з архівної справи та докумен-
тознавства, т. 7, Київ 2001, с. 26–31.
•	Дослідження візитаційної документації Львівської єпархії у Га-
личині в другій половині XIX – першій половині XX століття // 
Ковчег: Зб. ст. із церковної історії, ч. 3, Львів: Інститут історії 
Церкви ЛБА 2001, с. 470–489.
•	Запровадження метричних книг у Київській православній 
митрополії в другій половині XVII століття // Генеалогічні запис-
ки Українського геральдичного товариства, вип. 2, Біла Церква 
2001, с. 77–87. 
•	«Метрика церковна» Антонія Винницького 1675 року та її по-
ширення в Україні // Знак: Вісник Українського геральдичного 
товариства, Львів 2001, ч. 24, с. 2–4.
•	Метрична реформа у Львівській єпархії 1680 року // Знак: Вісник 
Українського геральдичного товариства, Львів 2001, ч. 25, с. 2–3.
•	Український культурно-освітній рух на Борщівщині в період 
німецької окупації 1941–1944 рр. // Літопис Борщівщини, вип. 10, 
Борщів 2001, с. 72–96.

2002
•	Дволикий Янус: Шаргородська протопопія на Поділлі в пер-
шій третині XVII cт. // Вісник Львівського національного універ-
ситету. Серія історична: Зб. наук праць, вип. 37, част. 1, Львів 
2002, с. 161–182.
•	«Заповіді» Київського собору 1691 року про метричний облік 
православних в Україні // Знак: Вісник Українського геральдич-
ного товариства, Львів 2002, ч. 28, с. 2–4. 
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2003
•	«Тотальність» без контекстуалізації: польський приклад істо-
ріописання східного християнства [Рец. на кн.:] (Ks. Stanisław 
Nabywaniec. Unicka archidiecezja kijowska w okresie rządów 
arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa Wołodkowicza 1762–1778, 
Rzeszów 1998, 575 s.) // Ковчег: Наук. зб. із церковної історії, ч. 4: 
Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Цент-
рально-Східної Європи, Львів: Вид-во УКУ 2003, с. 295–309.

2004
•	Архіви Унійної Церкви на Поділлі ХVІІІ століття: спроба ре-
конструкції // Український археографічний щорічник. Нова серія, 
вип. 8–9, Київ – Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць 2004, с. 105–111.
•	Від Реґінона з Прюма до Феофана Прокоповича (з генези візи-
таційних інструкцій у Християнській Церкві X–XVIII століть) // 
До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з наго-
ди його 70-річчя, т. 2, Київ – Львів 2004, с. 41–62.
•	Намісницький поділ Львівсько-Галицько-Кам’янецької пра-
вославної єпархії на Поділлі в другій половині XVI–XVII ст. // 
Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університе-
ту: Історичні науки, т. 13, Кам’янець-Подільський: ОІЮМ 2004, 
с. 258–276.
•	Протоколи генеральних візитацій Львівсько-Галицько-Кам’я-
нецької єпархії XVIII століття у фондах ЦДІАЛ України // Архі-
ви України, Київ 2004, № 4–6, с. 130–151.
•	Сучасний стан української історіографії та перспективи студі-
ювання києвохристиянської традиції // Дрогобицький краєзнав-
чий збірник, вип. 8, Дрогобич: Коло 2004, с. 401–412.
•	Територіальне розміщення організаційних структур Галиць-
кої (Львівської) православної єпархії на Поділлі // Історичне 
картознавство України: Зб. наук. праць, Львів – Київ – Нью-
Йорк: Вид-во М. П. Коць 2004, с. 414–469.
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2005
•	«Дар любові», фіскальний обов’язок і єрархічна підлеглість: 
катедратик у системі фінансово-корпоративних відносин духо-
венства Київської митрополії ХІІІ–ХVІІІ століть // Дрогобиць-
кий краєзнавчий збірник, вип. 9, Дрогобич: Коло 2005, с. 431–460.
•	 Історики за відкритість // Поступ, Львів 2005, 13 квітня, № 80, 
с. 10.
•	Києвохристиянський етос, руський реґіональний партикуля-
ризм та латинська культура Речі Посполитої (Історіографічні 
перспективи студіювання релігійної програми Унійної Церкви 
нового часу на прикладі Холмської єпархії) // Kościoły wschodnie 
w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku: Zbiór studіów / Red. A. Gil, 
Lublin: IEŚW 2005, s. 177–196.
•	Львівська громадськість узяла на себе компетенцію держави 
[Розмовляла: У. Глібчук] // Слово Просвіти: Тижневик Всеукра-
їнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Київ 
2005, 27 жовтня – 2 листопада, ч. 43, с. 6, 7. 
•	«Переїзд до Києва – це повернення до джерел» // Арка: су-
спільно-релігійна газета, Львів 2005, № 19 (жовтень), с. 1, 4.

2006
•	Барський крилос Львівської єпархії на Поділлі: організацій-
на структура, поділ на намісництва (деканати) і парафіяльна 
мережа (1747–1795 роки) // Записки НТШ, т. 252: Праці Комісії 
спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, Львів 2006, 
с. 269–303.
•	Барський унійний крилос на Поділлі та його інституційний 
розвиток в 1747–1795 роках // Наукові праці Кам’янець-Поділь-
ського державного університету. Історичні науки, т. 16, Кам’я-
нець-Подільський: ОІЮМ 2006, с. 175–189.
•	Геральдичне Товариство Українське // Енциклопедія сучасної 
України, т. 5: Вод–Гн, Київ 2006, с. 532.
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•	 Інтерв’ю з о. Йосипом Антків, греко-католицьким священиком 
с. Цигани, від 11 січня 1994 р. // Літопис Борщівщини, вип. 11, 
Борщів 2006, с. 99–120. (Співавтор: С. Гуркіна).
•	Катедратик у системі фінансово-корпоративних відносин Ки-
ївської митрополії XVIII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збір-
ник, вип. 10, Дрогобич: Коло 2006, с. 628–673.
•	Православна Церква на Борщівщині у системі адміністратив-
но-територіального устрою Галицької (Львівської) єпархії XIV–
XVII століть // Літопис Борщівщини, вип. 11, Борщів 2006, с. 8– 
20.
•	Язловецьке намісництво на Західному Поділлі у ХVІІ – пер-
шій половині ХVІІІ століть: територіальний «родовід» та пара-
фіяльна мережа (історико-географічний аспект) // Український 
археографічний щорічник. Нова серія, вип. 10–11, Київ 2006, 
с. 222–239.

2007
•	Біля джерел замойського тріюмфалізму: «Synodus Dioecesana 
Vladimiriensis» 1715 р. та його релігійна програма // Rocznik 
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin: IEŚW 2007, rok 5, 
s. 139–201.
•	Біля джерел унійного тріумфалізму: релігійна програма Холм-
ської єпархії як Slavia Unita (друга половина XVII ст.) // Укра-
їна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: 
Зб. наук. праць, вип. 15: Сonfraternitas: Ювіл. зб. на пошану Яро-
слава Ісаєвича, Львів 2006–2007, с. 334–345.
•	Січовий стрілець Сильвестр Глібовицький // Лицар Україн-
ської Католицької Церкви / Упоряд. У. Скальська, Івано-Фран-
ківськ: Грань 2007, с. 210-211. 
•	 Il destino dell’Unione dopo la spartіzione della Polonia // Storia 
religiosa dell’Ucraina / A cura di L. Vaccaro, Milano: Centro Amb ro-
siano 2007, p. 319–352. (Підпис: I. Skochylias).
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2008
•	Джерела християнства у Прикарпатті до початку XI століття 
та генеза Галицької єпископії // Дрогобицький краєзнавчий збір-
ник, вип. 11–12, Дрогобич: Коло 2008, с. 39–50.
•	Євхаристійна еклезіологія єпархіяльних соборів Київської 
митрополії та інституційна рецепція унійної ідеї у Львівській 
єпархії наприкінці XVI ст. // Берестейська унія (1596) в історії 
та історіографії: Спроба підсумку: Матеріали Міжнар. наук. діа-
логу про Берестейську унію фундації «Pro оriente» (Третя зу-
стріч: Львів, 21–23 серпня 2006 р.) та Міжнар. наук. симпозіуму 
Інституту історії Церкви Українського католицького універси-
тету «Берестейська церковна унія: перспективи наукового кон-
сенсусу в контексті національно-конфесійного дискурсу» (Львів, 
24–27 серпня 2006 р.), Львів 2008, с. 236–262.
•	 Ідея Гадяцької унії як леґітимізація правового та матеріаль-
ного статусу Східної церкви в Речі Посполитій (приклад Львів-
ської єпархії) // 350-lecie unii hadziackiej (1658–2008) / Pod red. 
T.  Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla i M. Nagielskiego, Warszawa: 
DiG 2008, s. 89–124.
•	Книга реєстру катедратика Львівської православної єпархії 
1680–1686 років // Записки НТШ, т.  256: Праці Історико-філо-
софської секції, Львів 2008, с. 575–646.

2009
•	Аспрокастрон-Білгород – кафедра Галицької митрополії у 
XIV ст. // Ruthenica, т. 8, Київ 2009, с. 120–137.
•	«Володимирські Атени» XVII – початку XVIII ст.: від катед-
ральної школи до єпархіальної семінарії // Київська Академія, 
вип. 7, Київ 2009, с. 54–73.
•	Генеральна візитація Львівської єпархії 1726–1733 років: зміст 
та структура опису (Городенківщини) // Ямгорів: Літ.-краєзнавч. 
і мист. альманах, Ямгорів 2009, ч. 16–17, с. 68–87.
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•	Еклезіальний статус Покуття та його інституційна пов’яза-
ність із Русо-Влахією у XIII–XV століттях: попередні міркуван-
ня // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник, Львів: Логос 2009, 
кн. 1, с. 596–606. 
•	Запровадження метричних книг у Київській митрополії (сере-
дина XVII – XVIII ст.) // Генеалогічні записки, вип. 7 (нової се-
рії 1), Львів 2009, с. 26–57.
•	Заснування Галицької єпархії в середині XII століття: спроба 
нової інтерпретації проблеми // Studia z dziejów i tradycji met-
ropolii kijowskiej XII–XIX wieku / Red. A. Gil, Lublin: IEŚW 2009, 
s. 151–179. (Підпис: I. Skoczylas).
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з нагоди його 80-річчя, Львів: НТШ 2012, с. 606–616.
•	Уряд єпископа в Київській Церкві X–XVIII століть // «Для вас 
я єпископ, з вами я – християнин»: Матеріали семінару Інститу-
ту релігії та суспільства УКУ (Львів, 25 серпня 2012 р.), Львів: 
Вид-во УКУ 2012, с. 23-58.
•	Szeptycki Andrzej, w zakonie Atanazy (1723–1779) // Polski Słow-
nik Biograficzny, Warszawa – Kraków 2012, t. 48/2, zesz. 197, s. 226–
230.
•	Szeptycki Bazyli, w zakonie Barlaam (1647–1715) // Polski Słownik 
Biograficzny, Warszawa – Kraków 2012, t. 48/2, zesz. 197, s. 230–232.

2013
•	Акти єпархіальних соборів Київської Церкви (за матеріала-
ми Холмсько-Белзького владицтва XVII століття) // Українське 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі 
XXI ст.: Матеріали Міжнар. конф., присв. 85-літтю від дня на-
родження Ярослава Дашкевича (13–14 грудня 2011 р., м. Львів), 
Львів 2013, с. 192–200.
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•	Атанасій (Шумлянський, р. н. невід, †1694), гощанський ігу-
мен і луцький православний єпископ // Знак: Вісник Україн-
ського геральдичного товариства, Львів 2013, ч. 61, с. 2–4.
•	Володимирський єпископ і київський митрополит Лев Шлю-
бич-Заленський (бл. 1648/1650–1708) // Генеалогічні записки, 
вип. 11 (нової серії 5), Львів 2013, с. 47–60.
•	Документи архіву Галицької (Львівської) єпархії XVI–XVIII сто-
літь у відділі рукописів та стародруків Національного музею 
у Львові ім. А. Шептицького // Збереження й дослідження істори-
ко-культурної спадщини в музейних зібраннях: Історичні, мис-
тецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності (доп. та пові-
дом. Міжнар. наук. конф., Львів 25–27 вересня 2013 р.), Львів: 
НМЛ ім. А. Шептицького 2013, с. 426–437.
•	 Ігор Скочиляс: «Історія Христової церкви – це є історія єдно-
сті нашої культури» [Підготував: І. Макар] // Голос Прикарпат-
тя, Старий Самбір 2013, 6 вересня, № 66 (563), с. 4; 13 вересня, 
№ 68 (565), с. 4.
•	Київ як столиця Київської унійної митрополії // Інформацій-
ний ресурс Української Греко-Католицької Церкви (офіційний 
веб-сайт), 8 серпня 2013. [Режим доступу: http://news.ugcc.ua].

2014
•	Гедеон (Шумлянський, бл. 1654 – † 14.02.1706), мінський архи-
мандрит та смоленський унійний архиєпископ // Знак: Вісник 
Українського геральдичкого товариства, Львів 2014, ч. 62, с. 2–4.
•	Місія Університету може по-справжньому реалізуватися тіль-
ки тоді, коли в ньому щодня відбуватимуться дві великі зустрі-
чі: Людини з Богом та Викладача зі Студентом // Український ка-
толицький університет (офіційний веб-сайт), 10 грудня 2014. 
[Режим доступу: http://ucu.edu.ua].
•	Поліптихи владик Володимирської та Галицької єпархій кня-
жої доби. Спроба реконструкції за «Рукописом Кишки» та сфра-
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ґістичними пам’ятками // Княжа доба: історія і культура, вип. 8, 
Львів 2014, с. 209–223.
•	Початки християнства в західних землях Київської Русі та 
фундація Перемишльської єпархії східного обряду // Bazyliańskie 
Studia Historyczne, Warszawa 2014, t. 4, s. 13–34.
•	Право «вільної елекції», українські шляхетські традиції та ви-
клик римського централізму: інститут елекційного соборуван-
ня у Львівській єпархії XVI–XVIII століть // Науковий збірник 
Українського Вільного Університету, Мюнхен 2014, т. 19, с. 37–
66.
•	Собори духовенства Холмсько-Белзької унійної єпархії XVII сто-
ліття (типологія, внутрішня організація та склад учасників) // 
Дрогобицький краєзнавчий збірник, вип. 17–18, Дрогобич: Коло, 
2014, с. 126–142.
•	Унівський архимандрит і львівський владика Варлаам Шеп-
тицький (1643–1715) // Генеалогічні записки, вип. 12 (нової се-
рії 6), Львів 2014, с. 27–48.
•	Християнське привітання «Слава Ісусу Христу!» // Україн-
ський католицький університет (офіційний веб-сайт), 30 жовт-
ня 2014. [Режим доступу: http://ucu.edu.ua].
•	Цигани // Тернопільщина. Історія міст і сіл: у 3-х т., Тернопіль: 
ТзОВ «Терно-граф» 2014, т. 1, с. 573–575 (Співавтори: Г. Івахів, 
Н. Мизак, Б. Петраш).
•	Szumlański Aleksander, w zakonie Atanazy (zm. 1694) // Polski 
Słownik Biograficzny, Warszawa – Kraków 2014, t. 49/3, zesz. 202, 
s. 337–338. (Співавтор: A. Gil).
•	Szumlański Gedeon (ok. 1654–1706) // Polski Słownik Biograficzny, 
Warszawa – Kraków 2014, t. 49/3, zesz. 202, s. 340–342. (Співавтор: 
A. Gil).
•	Szumlański Jan, w zakonie Józef (ok. 1643–1708) // Polski Słownik 
Biograficzny, Warszawa – Kraków 2014, t. 49/3, zesz. 202, s. 343–350. 
(Співавтор: A. Gil).
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•	Szumlański Józef, w zakonie Onufry (przed 1706–1762) // Polski 
Słownik Biograficzny, Warszawa – Kraków 2014, t. 49/3, zesz. 202, 
s. 352–356. (Співавтор: A. Gil).
•	Szumlański Onufry, w zakonie Cyryl (ok. 1668–1726) // Polski 
Słownik Biograficzny, Warszawa – Kraków 2014, t. 49/3, zesz. 202, 
s. 338–340. (Співавтор: A. Gil).

2015
•	Архів історії унії владика Андрей задумав, як важливе місце 
пам’яті, своєрідний «банк даних писемних джерел» // Україн-
ський католицький університет (офіційний веб-сайт), 2 листо-
пада 2015. [Режим доступу: http://ucu.edu.ua].
•	«Завдання УКУ – допомогти Церкві з історичної й богослов-
ської перспектив пізнати Київську Традицію», – декан Ігор 
Скочиляс // Український католицький університет (офіційний 
веб-сайт), 28 квітня 2015. [Режим доступу: http://ucu.edu.ua]; Те 
саме  // Обіжник: Український католицький університет, Львів 
2015, № 45, с. 1, 5.
•	Йосиф-Онуфрій Шумлянський (перед 1706 р. – † 19.IV.1762), 
угорницький ігумен та унійний єпископ перемишльський // Ге-
неалогічні записки, вип. 13 (нової серії 7), Львів 2015, с. 38–49.
•	Організаційна структура Унійної церкви на Поділлі та рефор-
ми львівського єпископа Петра Білянського (1772–1793 роки) // 
Kościoły chrześcijańskie na Podolu / Pod. red. T. Trajdosa, Warszawa: 
Wyd-wo DiG 2015, s. 275–333. 
•	Шляхта і братства мирян у сакральному просторі Slavia Ortho-
doxa / Slavia Unita: Межі влади, право й практика вибору владик на 
елекційних соборах руської церкви XVI – початку XVIII століть // 
Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Схід-
ної Європи, т. 1: Ранньомодерна людина: Простір – влада – право 
XVI–XVIII століть / За ред. В. Михайловського, Я. Століцького, 
Київ – Краків: Laurus – Historia Iagellonica 2015, с. 142–168.
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2016
•	 [Виступ під час дискусії] // Rus’ and Countries of the Latin 
Culture  (10th–16th C.): Publication from the 6th  International Scien-
tific Conference (Krakow, 26th–28th November 2015), Krakow 2016, 
p. 263–265, 271. (Colloquia Russica, series I, vol. 6 / Ed. V. Nagirnyy,). 
(Підпис: I. Skoczylas).
•	Київська митрополія та її Холмсько-Белзька єпархія як Slavia 
Unita (XVII–XVIII століття) // Przywrócona pamięci. Ikona Matki 
Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny = Повер-
нута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія  – 
культ – суспільний контекст / Red.: A. Gil, ks. M. Kalinowski, 
I. Skoczylas, Lublin – Lwów: Wyd-wo KUL 2016, s. 233–273.
•	Кирило (Шумлянський, бл. 1668 – 30.XI.1726), унійний єпис-
коп луцький і православний владика переяславський // Генеало-
гічні записки, вип. 14 (нової серії 8), Львів 2016, с. 22–30.
•	Примордіалізм, цивілізаційний підхід і нації в «довгому три-
ванні»: Соціокультурні та релігієзнавчі студії Ярослава Дашке-
вича // Я. Дашкевич. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі 
й соціокультурні студії, Львів: Вид-во УКУ 2016, с. іх–хlii.
•	 [Рец. на:] С. Горін. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кін-
ця XV – середини XVII ст.: функціонування і місце у волин-
ському соціумі, Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська 
академія» 2012. 560 с. // Острозька давнина, вип. 4, Остріг 2016, 
с. 199–220.
•	«Унія на Правобережній Україні не була випадковістю...» – 
Ігор Скочиляс з нагоди 300-ліття Житомирської унії // Україн-
ський католицький університет (офіційний веб-сайт), 3 червня 
2016. [Режим доступу: http://ucu.edu.ua].
•	У Польщі знову запускають механізм дискримінації митро-
полита УГКЦ Андрея Шептицького [Розмовляла: Г. Терещук] // 
Радіо Свобода (офіційний веб-сайт), 19 жовтня 2016. [Режим до-
ступу: http://www.radiosvoboda.org].
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•	Wielka schizma ruska [Розмовляв: Tomasz Targański] // Nowa 
Europa Wschodnia, Warszawa 2016, № 2 (44): marzec–kwiecień, 
s. 113–118.
•	Od redaktorów = Від редакторів // Przywrócona pamięci. Ikona 
Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny = По-
вернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – 
культ – суспільний контекст / Red.: A. Gil, ks. M.  Kalinowski, 
I. Skoczylas, Lublin – Lwów: Wyd-wo KUL 2016, s. 11–13 (pl.), 15–
17 (укр.). (Співавтори: A. Gil, ks. M. Kalinowski).
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2016 р., 30 липня, 
с. Гораєць (Польща). 
Встановлення 
надмогильного хреста 
на місці масового 
захоронення 
українських жертв 
пацифікації села 
6 квітня 1945 року



2016 р., вересень, Львів.  
Хресна хода вулицями 
міста з Ярославською 
чудотворною іконою Божої 
Матері «Милосердя Двері»

2016 р., 30 липня,  
с. Хотилюб (Польща).  

Відновлення хреста 
на занедбаному  

українському цвинтарі


