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Довідка  про  збірник 
 

Збірник наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» 
виходить з 1965 р. За станом на 2005 р. опубліковано 38 випусків. У них вміщено 665 статей та 
інших матеріалів загальним обсягом 400 друк. арк. 

Видання збірника започатковано Постановою Президії Академії наук УРСР «Про 
наукові і науково-технічні збірники» від 12 березня 1964 р. (№ 51). Потім він неодноразово 
включався в нові (уточнені) «Переліки» збірників, які затверджувалися Держкомвидавом УРСР 
(14.03.1969 р. – наказ № 28; 17.03.1975 р. – прот. 16, п. 5; 24.10.1978 р. – наказ № 270). У 
подальшому видання збірника було пролонговано розпорядженням Президії Академії наук УРСР 
«Про новий перелік республіканських міжвідомчих тематичних наукових збірників» від 10 лютого 
1983 р. (№ 251). 

Збірник включений до Вибр. бібліографії  «Eastern Europe, Russia and Central Asia 2005» 
(Europe Publications, London). 

Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 22 травня 1997 р. (№ 1а / 5) 
збірник наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» 
включено у «Перелік № 1 наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати 
дисертаційних робіт» (Бюлетень Вищої атестаційної комісії  України. — 1997. — № 2. — С. 81). 


