
Виставка наукових праць Романа Якемчука 

 
З ініціативи кафедри новітньої історії України Львівського національного 
університету імені Івана Франка у співпраці з Фундацією імені Романа Якемчука 
(Бельгія) 13 травня 2013 року в Музеї історії Університету відбулося відкриття 
виставки наукових праць професора Лувенського університету (Бельгія), 
дослідника сучасної історії міжнародних відносин і права Романа Якемчука. 
З вітальним словом французькою та українською мовами звернувся до 
присутніх доктор історичних наук, професор кафедри новітньої історії України 
Олексій Сухий, який адресував слова щирої вдячності єпископові-помічнику 
римсько-католицької архиєпархії Мехелен-Брюссель Жанові Кокеролю (Jean 
Kockerols), титулярному єпископові Іпру, віце-президенту Комісії Єпископських 
конференцій Європейського Союзу (СOMECE), за його візит до Львівського 
національного університету імені Івана Франка, що має міцні зв’язки з 
науковими інституціями Бельгії. 
Олексій Миколайович зосередив увагу на постаті Романа Якемчука, розповівши 
про його науковий доробок, коло зацікавлень, а також поділився спогадами про 
особисте знайомство й тепле спілкування з професором Якемчуком. «Виставка, 
яку ми сьогодні відкриваємо, не лише презентує наукові праці дослідника в 
галузі сучасної історії міжнародних відносин і права, а й ставить перед нами 
завдання наукового осмислення його інтелектуального спадку». 
Ієромонах Олег Зимак, парох душпастирства Брюсселю Української Греко-
Католицької Церкви, який  супроводжував монсеньйора Жана Кокероля, 
подякував Університету за організовану зустріч і вшанування пам’яті професора 
Романа Якемчука, адже «це чудова можливість донести до української 
спільноти та популяризувати відомості про видатного українського науковця». 



«Я дуже радий, що є сьогодні у Львівському університеті. Організація цієї 
виставки – це гарна можливість, щоби подивитися в наше минуле, щоби 
зрозуміти, що існують тісні зв’язки між Україною та Бельгією, зокрема зв’язки на 
рівні християнської Європи. Це також можливість оцінити наше сьогодення», - з 
такими словами звернувся до учасників заходу Жан Кокероль. На думку 
бельгійського єпископа, експозиція наукових праць Романа Якемчука, 
присвячених міжнародній історії та міжнародному праву, – погляд у майбутнє, 
яке залежатиме від того, чи знайде Україна своє місце в об’єднаній Європі. 
«Належність до європейської співдружності передбачає передусім побудову 
континенту миру, де всі народи можуть збагачувати один одного через 
розмаїття своїх відмінностей», - переконаний монсеньйор Жан Кокероль. 
Високоповажний гість звернувся до студентів зі словами: «Європа розраховує на 
Вас, на ентузіазм Вашої молодості та знань». 
На пам’ять про візит до Львівського університету професор Олексій Сухий 
подарував віце-президентові Комісії Єпископських конференцій ЄС ювілейну 
монету, випущену з нагоди 350-річчя ЛНУ ім. Івана Франка. 
Нагадаємо, що сьогодні у Львові на площі Ринок висадили й освятили дерево 
пам’яті на честь відомого львів’янина, професора Романа Якемчука, який творив 
українську науку за кордоном. 
Довідка: Роман Якемчук (Romain Yakemtchouk) (1925, Львів) — український 
правник, фахівець із міжнародного права.Студіював у Бельгії. Професор 
Католицького Університету в Лювені, завідувач 5 кафедр політичних наук і 
міжнародного права; професор-гість Національного університету у 
Заїрі.Визначний спеціаліст із міжнародно-правних, політичних і господарських 
проблем Африки.Член-кореспондент Королівської Академії Наук за морем. 
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