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Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії україни. висвітлюються питання 
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Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл. видаються нові археологічні 
матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела. для археологів, істориків, краєзнавців, учителів істо-
рії, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією україни.

Серия посвящена публикациям исследований по археологии и древней истории украины. освещаются вопросы 
социально-экономического развития и культурных связей населения украины в каменном и медно-бронзовом ве-
ках, страницы по истории киммерийцев и скифов, материальная и духовная культура античных греков в Север-
ном Причерноморье, этногенез и ранняя история славян, развитие древнерусских городов и сел. издаются новые 
археологические материалы, разведки по истории археологии и архивные источники.
для археологов, историков, краеведов, учителей истории, студентов исторических факультетов, всех, кто интере-
суется древней историей украины.

A series is devoted to publications of investigations on archaeology and ancient history of Ukraine. Questions of social 
and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, 
pages of Cimmerian and Scythian history, material and spiritual culture of antique Greeks in Northern Black Sea Coast, 
ethnogenesis and early history of Slavs, development of the Ancient Russian cities and villages are under observing. 
New archeological records, survey on history of archaeology and archival sources are being published.
This series is intended for archeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical 
departments and for all who is interested in ancient history of Ukraine.
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ню актуальних проблем археології та історії давньоугорських племен часу їх проживання на Південному уралі, у По-
волжі та в україні. особлива увага приділена групі поховальних пам’яток Суботицького типу, відкритих у Середньому 
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проблемам археологии и истории древнеугорских племён времени их проживания на Южном урале, в Поволжье и украи-
не. основное внимание уделено группе погребальных памятников Субботицкого типа, открытых в Среднем Поднепровье, 
которые датируются второй – последней четвертями іх и рубежом іх–х вв. – временем обретения мадьярами «новой 
родины».
The research collection of archaeologists from Ukraine and the Russian Federation is covering study to resolve the actual 
problems of archaeology and history of the Old-Hungarian tribes, during their stay in the South Ural, on the Volga, and in the 
Eastern Europe. At the centre of attention is a group of Subotsy type sites, discovered in the Middle Dnieper Area, dated back 
to the second and the last quarters of the ninth and at the turn of the ninth and the tenth centuries, the time was for Magyars 
to adopt the new land and to make it their new home.
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