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Періодичні та Продовжувані видання
історичної тематики, що видаються

в україні, та зарубіжні видання
українознавчої тематики

(матеріали до бібліографії)
укладач р. в. романовський*

Бібліографічний опис видань здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бі-
бліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла-
дання”. Опис включає такі елементи: назва видання; відомості, що відно-
сяться до назви; відомості про відповідальність (видавці); місце видання; рік 
початку видання. Видання, що включені до Переліку наукових фахових видань, 
в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженого ВАК України, 
позначені астериском (*).

видання архівних установ

архивная летопись донбасса / госархив донец. обл. – донецк, 
2004. –    .

архіви україни: наук.-практ. журн. / держкомархів україни. – к., 
1947. –    .*

архівознавство. археографія. джерелознавство: міжвід. зб. наук. 
пр. / держкомархів україни, уНдІаСд. – к., 1999. –    .*

З архівів вуЧк-гпу-Нквд-кгБ: наук. і документ. журн. – к., 
1994 –    .*

київ “Скарбниця документальної пам’яті”: зб. наук. пр. [щорічник] / 
держархів м. києва, клуб “Скарбниця документальної пам’яті”. – к., 
2006. –    .

константи: альманах соціальних досліджень / держархів Херсон. 
обл. – Херсон, 1992. –    .

одеські архіви / держархів одес. обл. – одеса, 2007. –    .
пам’ятки: археогр. щорічник / держкомархів україни, уНдІаСд. – 

к., 1998. –    .*
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Сіверянський архів / держархів Чернігів. обл., Чернігів. від-ня Ін-
ту укр. археографії та джерелознавства ім. м. грушевського, Чернігів. 
держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Чернігів, 2007. –    .

Студії з архівної справи та документознавства / держком архів укра-
їни, уНдІаСд. – к., 1996. –    .*

Сумський історико-архівний журнал: наук. журн. з історії та архі-
вознавства україни / Сумський держ. ун-т, держархів Сумської обл. – 
Суми, 2005. –    .

Харківський архівіст / держархів Харк. обл. – Х., 2007. –    .

видання установ нан україни
Інститут археології
археологічні відкриття в україні ... р.: зб. наук. пр.: щорічник / НаН 

україни, Ін-т археології. – к., 1998. –    .*
археологічні студії / НаН україни, Ін-т археології, Буковин. центр 

археолог. досліджень при Чернів. держ. ун-ті ім. Ю. Федьковича. – к.; 
Чернівці, 2000. –    .*

археологія: наук. журн., засн. у березні 1989 р. видається що-
квартально / НаН україни, Ін-т археології. – к., 1989. –    .*

археологический альманах: сб. ст. / ин-т археологии аН украины, 
донец. обл. упр. культуры, донец. обл. краевед. музей. – донецк, 
1993. –    .*

кам’яна доба україни: зб. наук. ст. / Ін-т археології НаН украї-
ни. – к., 2002. –    .*

Інститут економіки
Історія народного господарства та економічної думки україни: 

респ. міжвід. зб. / НаН україни, Ін-т економіки. – к., 1967. –    .

Інститут історії України
Ruthenica: [альманах середньовічної історії та археології Східної 

Європи] / НаН україни, Ін-т історії україни. – к., 2002. –    .
воєнна історія / укр. ін-т воєнної історії, Ін-т історії україни НаН 

україни, Нац. академія оборони україни. – к., 2002. –    .*
Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки / НаН україни, 

Ін-т історії україни. – к., 2005. –    .*
Історико-географічні дослідження в україні: зб. наук. пр. / НаН 

україни, Ін-т історії україни. – к., 2001. –    .*
Історіографічні дослідження в україні / НаН україни, Ін-т історії 

україни. – к., 1997. –    .*
Історія україни: маловідомі імена, події, факти: зб. ст. / НаН укра-

їни, Ін-т історії україни. – к., 1996. –    .*
міжнародні зв’язки україни: наукові пошуки і знахідки: зб. наук. 

пр. / НаН україни, Ін-т історії україни. – к., 1991. –    .*
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козацька спадщина: альманах Нікопольського регіон. від-ня НдІ 
козацтва Інституту історії україни НаН україни. – Нікополь; дніпро-
петровськ, 2004. –    .

Надчорномор’я у IX ст. до н.е. – на початку ХІХ ст.: студії з історії 
та археології / НаН україни, Ін-т історії україни. – к., 2008. –    .

повернення культурного надбання україни: проблеми, завдання, 
перспективи / Нац. комісія з питань повернення в україні культурних 
цінностей, НаН україни, Ін-т історії україни. – к., 1999. –    .

проблеми історії україни ХІХ – початку ХХ ст. / НаН україни, 
Ін-т історії україни. – к., 2000. –    .*

проблеми історії україни: факти, судження пошуки: міжвідом. зб. 
наук. пр. / НаН україни, Ін-т історії україни. – к., 1991. –    .*

Регіональна історія україни: зб. наук. ст. / НаН україни, Ін-т істо-
рії україни, центр теоретико-методологічних проблем історичної регі-
оналістики. – к., 2007. –    .

Середньовічна україна / НаН україни, Ін-т історії україни. – к., 
1994. –    .*

Соціум. альманах соціальної історії / НаН україни, Ін-т історії 
україни. – к., 2002. –    .*

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: зб. 
наук. пр. / НаН україни. Ін-т історії україни. – к., 1997. –    .*

Сторінки воєнної історії україни: зб. наук. ст. / НаН україни, Ін-т 
історії україни. – к., 1997. –    .*

Студії кам’янець-подільського центру дослідження історії поді-
лля / НаН україни, Ін-т історії україни, кам’янець-подільський держ. 
ун-т та ін. – кам’янець-подільський, 2005. –    .

україна в центрально-Східній Європі (з найдавнішіх часів до 
XVIII ст.) / НаН україни, Ін-т історії україни. – к., 2002. –    .*

україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. / НаН украї-
ни, Ін-т історії україни. – к., 1993. –    .*

україна Соборна: зб. наук. ст. / НаН україни, Ін-т історії украї-
ни. – к., 2004. –    .

українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розви-
тку / НаН україни, Ін-т історії україни, Наук.-дослід. ін-т козацтва. – 
к., 1991. –    .

український історичний журнал / НаН україни, Ін-т історії украї-
ни, Ін-т політ. і ентонац. досліджень. – к., 1957. –    .*

український історичний збірник / НаН україни, Ін-т історії укра-
їни. – к., 1997. –    .*

український селянин: зб. наук. пр. / НаН україни, Ін-т історії укра-
їни; Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – 2001. –    .*

матеріали до української етнології: зб. наук. пр. / Ін-т мистецтвоз-
навства, фольклористики та етнології ім. м. Т. Рильського НаН укра-
їни. – к., 2002. –    .*
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Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
медієвістика: зб. наук. ст. / НаН україни, Ін-т л-ри ім. Т. г. Шев-

ченка, одес. держ. ун-т ім. І. І. мечникова. – одеса, 2000. –    .

Інститут мистецтвознавства, фолькльористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського

Інститут мистецтвознавства, фолькльористики та етнології 
ім. м. Т. Рильського НаН україни. культурологічний семінар.: наук. 
зап. – к., 2001. –    .

матеріали до української етнології: зб. наук. пр. / Ін-т мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім. м. Т. Рильського НаН украї-
ни. – к., 2002. –    .*

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні
Східні слов’яни: мова. Історія. культура / НаН україни, Ін-т мо-

вознавства ім. о. о. потебні, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. м. гоголя. – 
Ніжин, 2002. –    .

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень
Еврейская мысль сквозь века: сб. науч. тр. по иудаике, еврейской 

истории и культуре / НаН украины, ин-т полит. и этнонац. исслед., 
днепропетр. регион. ин-т соц. и общин. работников  – дніпропетровськ; 
к., 1997. –    .

Етнічна історія народів Європи: зб. наук. пр. / київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка, НаН україни, Ін-т політ. та етнонац. дослідж. – к., 
1999. –    .*

Запорожские еврейские чтения / НаН украины, ин-т полит. и 
этнонац. исслед., Запорожский гос. ун-т. – Запорожье, 1998. –    .

Наукові записки / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. кураса. – 
к., 1997. –    .*

Інститут сходознавства ім. А. Кримського
Близькосхідний кур’єр / центр близькосхідних дослідж., Ін-т схо-

дознавства ім. а. кримського. – к., 1998. –    .
Боспорские исследования / НаН украины, крымское отд-ние ин-

та востоковедения им. а. Ю. крымского. – Симферополь, 2001. –    .*
материалы по археологии, истории и этнографии Таврии: сбор-

ник / НаН украины, крымское отд-ние ин-та востоковедения 
им. а. Е. крымского. – Симферополь, 2000. –    .*

Східний світ: засн. у 1927 р., насильно припинений 1931 р. віднов-
лений у 1993 р. / НаН україни, Ін-т сходознавства ім. а. кримсько-
го. – к., 1993. –    .*

Сходознавство / НаН україни, Ін-т сходознавства ім. а. кримсько-
го. – к., 1997. –    .*
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Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
княжа доба: Історія і культура / НаН україни, Ін-т українознавства 

ім. І. крип’якевича. – львів, 2007. –    .
матеріали і дослідження з археології прикарпаття і волині / 

Ін-т українознавства ім. І. крип’якевича НаН україни. – львів, 
1954. –    .*

україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: 
зб. наук. пр. / НаН україни, Ін-т українознавства ім. І. крип’якевича. – 
львів, 1992. –    .*

україна–польща: історична спадщина і суспільна свідомість / НаН 
україни, Ін-т українознавства ім. І. крип’якевича. – львів, 1993. –    .

українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. 
наук. пр. / НаН україни, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства 
ім. І. крип’якевича. – львів, 1998. –    .

український визвольний рух: наук. зб. / НаН україни, Ін-т украї-
нознавства ім. І. крип’якевича, центр досліджень визвольного руху. – 
львів, 2003. –    .

Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського

гардаріки = Garđariki: [бюлетень] / львів. від-ня Ін-ту укр. архе-
ографії та джерелознавства НаН україни, укр. геральдичне т-во. – 
львів, 2007. –    .

Наукові записки: зб. пр. молодих вчених та аспірантів / НаН укра-
їни, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. м. С. грушевського. – 
к., 1996. –    .*

Схід – Захід: Іст.-культурологічний збірник / Харк. держ. акад. 
культури, НаН україни, Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
ім. м. С. грушевського, Харк. філія. – 1998. –    .

україна в минулому / НаН україни, Ін-т укр. археографії та джере-
лознавства ім. м. С. грушевського, львів. від-ня. – к.; львів, 1992. –    .

український археографічний щорічник / НаН україни, Ін-т укр. ар-
хеографії та джерелознавства ім. м. С. грушевського. – к., 1992. –    .

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
Записки львівської наукової бібліотеки ім. в. Стефаника НаН 

україни. – львів, 1992. –    .*
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НаН укра-

їни, лНБ ім. в. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. – львів, 
1994. –    .*

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
Наукові праці НБув / НаН україни, НБув. – к., 1998. –    .*
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Рукописна та книжкова спадщина україни: археогр. дослідж. уні-
кальних архів. та бібл. фондів / НаН україни, НБув, Ін-т рукопису, 
Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. м. С. грушевського. – к., 
1993. –    .*

Слов’янські обрії / НаН україни, укр. комітет славістів, НБув. – 
к., 2006. –    .

українська біографістика=Biographistica ukrainica: зб. наук. пр. / 
НаН україни, НБув, Ін-т біогр. дослідж. – к., 1996. –    .*

українсько-македонський науковий збірник / НаН україни, НБув, 
македонська академія наук і мистецтв. – к., 2005. –    .

видання навчальних закладів
Дніпропетровський національний університет
вопросы германской истории: сб. науч. тр. / днепропетр. нац. ун-т, 

ин-т укр.-немецких достижений. – днепропетровск, 1973. –    .*
дніпропетровський національний університет: зб. наук. пр. моло-

дих вчених. вип. 1: Історія. – дніпропетровськ, 1999. –    .
дніпропетровський національний університет. вісн. Серія: Історія 

та археологія. – дніпропетровськ, 1993. –    .*
дніпропетровський історико-археографічний збірник / дніпропетр. 

нац. ун-т. – дніпропетровськ, 1997. –    .
Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії україни: зб. 

наук. пр. / дніпропетр. нац. ун-т. – дніпропетровськ, 2004. –    .*
Історія і культура придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки: 

наук. щорічник / Нац. гірничий ун-т. – дніпропетровськ, 2004. –    .*
Історія української науки на межі тисячоліть / дніпропетр. нац. 

ун-т, від-ня історії та методології освіти, науки і техніки аН вищої 
школи україни та ін. – к., 2000. –    .*

Наддніпрянська україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. 
пр. / дніпропетр. нац. ун-т, каф. історії україни. – дніпропетровськ, 
2005. –    .*

проблеми археології подніпров’я: зб. наук. пр. / дніпропетр. нац. 
ун-т. – дніпропетровськ, 1977. –    .*

проблеми політичної історії україни: зб. наук. пр. / дніпропетр. нац. 
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