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АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАїІНИ
Наукова серія з проблем археології та давньої історії

Серія присвячена публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. висвітлю-
ються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у 
кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та 
духовна культура античних греків у північному причорномор’ї, етногенез та рання історія 
слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. 
видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.
Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, 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 веках, страницы по истории киммерийцев и ски-
фов, материальная и духовная культура античных греков в Северном причерноморье, эт-
ногенез и ранняя история славян, развитие древнерусских городов и сел, материальной 
культуры средневековья и нового времени. Издаются новые археологические материалы, 
исследования по истории археологии и архивные источники.
Для археологов, историков, краеведов, учителей истории, студентов исторических факуль-
тетов, всех, кто интересуется 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, ma-
terial 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, material culture of 
Medieval and Modern periods 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, stu-
dents of historical departments and for all who is interested in ancient history of Ukraine.
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