
 Провідний науковий співробітник Відділу зарубіжних джерел з історії 

України доктор історичних наук, професор Потульницький Володимир 

Арнольдович працює в НАН України, в нашому Інституті більше 30-ти років. 

Вільно володіючи декількома західноєвропейськими мовами, 

Потульницький В. А. вже багато років працює у відділі зарубіжних джерел, 

який я маю честь очолювати. 

 Констатуючи успіхи професора Потульницького В. А. у розвитку такої 

галузі історичної науки як «історіографія», хотів би виділити його визначні 

наукові здобутки, втілені в семи індивідуальних монографіях та численних 

статтях, надрукованих у провідних фахових історичних журналах та збірниках 

України і низки країн Європи, Азії та Америки. 

 На початку 1990-х рр. у декількох монографіях він створив першу на 

пострадянському просторі версію української еміграційної історіографії та 

історичної думки, повернувши українській історичній науці імена та творчу 

спадщину таких забутих або замовчуваних істориків як В. Липинський, 

С. Томашівський, В. Кучабський, Б. Крупницький, А. Яковлів, С. Шелухин, 

Р. Лащенко та інших.  

 На початку 2000-х рр. у монографічних дослідженнях та серії статей, 

надрукованих в «Українському історичному журналі», «Київській старовині» та 

низці зарубіжних наукових часописів Потульницький В. А. подав першу версію 

німецької, російської, польської та єврейської історіографій про Україну, 

створивши надійний фундамент для вироблення концепції інтеграції 

української історії у європейську та світову. 

 На сучасному етапі у низці чергових монографій та статей д.і.н. 

В. А. Потульницький створив першу версію історіософії та історіографії 

династичної історії України у європейському контексті та вперше відтворив 

фундаментальну цілісну історіографію та історіософію визначного вченого 

Почесного академіка НАН України Омеляна Пріцака.  

 Зазначу, що Потульницький В. А. активно працює як науковець і на 

міжнародному рівні. Його дослідження з історіографії опубліковані в провідних 

зарубіжних наукових журналах з історичних наук. Він працював у низці 



університетів світу, де читав лекції з проблематики історіографії, налагодивши 

співпрацю з провідними науковцями світу у цій ділянці.  

 Враховуючи, що Потульницький Володимир Арнольдович має визнаний 

вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок зі 

спеціальності «історіографія», розв’язав низку вищезазначених наукових 

проблем, що мають вагоме теоретичне та практичне значення для розвитку 

історичної науки в цілому, готує спеціалістів, керуючи науковими проектами 

аспірантів Інституту, також проводить активну науково-громадську діяльність, 

переконаний, що його обрання членом–кореспондентом НАН України зі 

спеціальності «історіографія» сприятиме подальшому розвиткові історичних 

досліджень та виробленню цілісного бачення інтеграції історії України в 

європейську та світову історію, і всіляко підтримає наш інститут на 

представницькому рівні. 

 

 


