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вельмишановний павле степановичу!

Президія Національної академії наук україни і відділення історії, фі-
лософії та права НаН україни щиро й сердечно вітають вас з 85-річчям 
від дня народження!

у вашій особі ми вшановуємо видатного вченого-історика і педагога, 
талановитого організатора науки.

ваш життєвий шлях – яскравий приклад самовідданого служіння бать-
ківщині, народові, розвитку вітчизняної науки, освіти і культури.

Наукова спільнота високо цінує ваші ґрунтовні дослідження у галузі 
української історіографії та джерелознавства, славістики, українсько-бол-
гарських відносин, які сприяли суттєвому поступу вітчизняної історичної 
науки в останні два десятиліття.

ваша багатогранна наукова діяльність завжди відзначалася новизною 
і актуальністю наукових ідей, глибиною їх обґрунтування і всебічної роз-
робки.

багато сил і енергії ви віддаєте підготовці наукових кадрів. завдяки 
вашим зусиллям вихована ціла когорта вчених і фахівців – докторів і кан-
дидатів наук, які плідно працюють у багатьох галузях суспільних наук, 
сферах освіти, культури і державного управління.

завдяки вашій подвижницькій праці створено і успішно працює інсти-
тут української археографії та джерелознавства імені м. с. грушевського 
НаН україни – гідний спадкоємець українських археографічних установ 
хіх–хх ст.

масштабне видання корпусу історичних джерел, розгорнуте інститу-
том під вашим керівництвом, по праву належить до скарбниці української 
історіографії.

безперечним визнанням ваших великих заслуг перед наукою є обран-
ня вас членом-кореспондентом Національної академії наук україни, прису-
дження вам державної премії урср в галузі науки і техніки, присвоєння 
вам почесного звання “заслужений діяч науки і техніки україни”, відзна-
чення орденами, медалями та іншими нагородами.

свою невтомну наукову діяльність ви органічно поєднуєте з науково-
організаційною, педагогічною та громадською діяльністю.



Нам завжди приємно бачити вас сповненим нових творчих планів і за-
думів. ви – завжди бажаний гість численних міжнародних наукових кон-
гресів, конференцій, симпозіумів, присвячених розвитку наукових зв’язків 
україни зі світом.

ваша подвижницька праця і чудові особисті якості викликають глибо-
ку повагу вчених, ваших колег, усіх, хто має честь спілкуватися і працюва-
ти з вами.

у цей урочистий день від усієї душі бажаємо вам, дорогий Павле сте-
пановичу, доброго здоров’я, щастя, творчої наснаги та подальших здобут-
ків на благо нашої батьківщини – україни.

Президент
Національної академії наук україни
академік НаН україни          б. Є. Патон

в. о. головного ученого секретаря 
Національної академії наук україни
академік НаН україни      в. ф. мачулін

академік-секретар
відділення історії, філософії та права
Національної академії наук україни
академік НаН україни              о. с. онищенко



роздІл ІІІ

видання Інституту
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1988
українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку: тези 

доповідей республіканської наради, грудень 1988 р. / академія наук урср. 
археографічна комісія. інститут історії україни. редколегія: П. с. сохань 
(відповідальний редактор), в. а. смолій (заступник відповідального редак-
тора), г. в. боряк, в. м. волковинський, о. в. тодійчук, ф. П. шевченко, 
Н. м. яковенко. – к., 1988. – 252 с.

1989
історія україни: Нові підходи в історіографії та археографії / академія 

наук урср. археографічна комісія. інститут історії. редколегія: і. м. хво-
ростяний (головний редактор) та ін. – к., 1989. – 37 с.

мнишки: указатель архивных материалов и библиографии / академия 
наук усср. археографическая комиссия. институт истории. ответственный 
редактор ф. П. шевченко; составитель в. и. ульяновский; научные редакторы 
в. а. смолий, г. в. боряк. – к., 1989. – 148 с. – (Научно-справочные издания 
по истории украины. – вып. 3).

описи київського намісництва 70–80 років хVііі ст. / академія наук 
урср. археографічна комісія. інститут історії. центральний державний іс-
торичний архів урср у м. києві. центральний державний військово-
історичний архів срср. редколегія: П. с. сохань (відповідальний редактор), 
л. з. гісцова, о. і. гуржій, в. а. смолій, ф. П. шевченко; упорядники: 
г. в. болотова, к. а. вислобоков, і. б. гирич, т. Ю. гирич, л. з. гісцова, 
Н. с. грабова, о. і. гуржій, о. л. зотіков, П. П. Найденко, о. г. Полегайлов, 
П. м. сас, г. р. якушкін. – к.: Наукова думка, 1989. – 392 с.; іл. – (серія: 
“описово-статистичні джерела”).

“Чтения в историческом обществе Нестора-летописца” (1879–1914): 
бібліографічний довідник / академія наук урср. археографічна комісія. 
інститут історії. укладач м. П. колесник; відповідальний редактор 
в. г. сарбей. – к., 1989. – 84 с. – (Науково-довідкові видання з історії 
україни. – вип. 2).

бібліографія видань археографічної комісії
та Інституту української археографії  та джерелознавства

ім. М. с. грушевського нан україни
(1988–2011)



220

шевченко федір Павлович: бібліографія / академія наук урср. архео-
графічна комісія. інститут історії. відповідальний редактор П. с. сохань; 
вступна стаття а. в. санцевича; упорядники: г. в. боряк, Н. о. герасименко, 
о. в. тодійчук. – к., 1989. – 107 с. – (Науково-довідкові видання з історії 
україни. – вип. 1).

1990
адміністративно-територіальний устрій лівобережної україни 50-х років 

хVііі ст.: каталог населених пунктів (за архівними матеріалами податкових 
реєстрів) / академія наук урср. археографічна комісія. центральний дер-
жавний історичний архів урср у м. києві. інститут історії. упорядник 
т. Н. цимбал; відповідальний редактор в. а. смолій. – к., 1990. – 218 с. – 
(Науково-довідкові видання з історії україни).

Антонович В., Левицький О., Бец В. історичні діячі Південно-західної 
росії в біографіях та портретах: за колекціями василя тарновського, олек-
сандра лазаревського та інших. – репринтне видання / київська організація 
спілки письменників україни; інститут підвищення кваліфікації працівників 
культури міністерства культури урср; археографічна комісія аН урср. 
редколегія: м. г. жулинський (головний редактор), і. і. білик, м. Ю. брай-
чевський, Ю. г. буряк, с. а. гальченко, в. м. кордун, П. м. мовчан, 
м. а. сагайдак, м. ф. слабошпицький, Ю. м. хорунжий, в. г. Чернець, 
в. о. шевчук. – к., 1990. – 81 с. + х с., іл. – (українські пропілеї: серія книж-
кових пам’яток).

архівні матеріали з історії україни в канаді: попередній анотований 
перелік. до Першого конгресу міжнародної асоціації україністів (київ, 27 
серпня – 3 вересня 1990 р.) / археографічна комісія академії наук урср. 
канадський інститут українських студій альбертського університету. укладач 
б. кравченко; наукові редактори о. с. рубльов, о. в. тодійчук, П. кеннеді 
грімстед; переклад з англійської: о. д. василюк, в. с. горак. – к.; едмонтон, 
1990. – 38 с. – (Науково-довідкові видання з історії україни).

Боплан Гійом Левассер де. опис україни, кількох провінцій королівства 
Польського, що тягнуться від кордонів московії до границь трансільванії, разом 
з їхніми звичаями, способом життя і ведення воєн / академія наук урср. ар-
хеографічна комісія. інститут історії. інститут суспільних наук. український 
науковий інститут гарвардського університету. редколегія: в. а. смолій (відпо-
відальний редактор), г. в. боряк, я. р. дашкевич, я. д. ісаєвич, д. с. Наливайко, 
П. с. сохань, Н. м. яковенко, г. грабович, П. кеннеді грімстед, д. ессар, а. Пер-
наль, о. Пріцак; переклад з французької я. і. кравця, з. П. борисюк; передмова 
я. д. ісаєвича, в. а. смолія. – к.; кембрідж (массачусетс): Наукова думка, 
1990. – 256 с.; іл. – (серія: “україна в міжнародних зв’язках: хроніки, ме-
муари, щоденники”). 
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видання наукового товариства імені шевченка (1945–1980-ті): бібліо-
графічний покажчик. до Першого конгресу міжнародної асоціації украї-
ністів (київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.) / академія наук урср. археогра-
фічна комісія. Наукові товариства ім. т. шевченка у львові та Нью-йорку. 
відповідальний редактор П. с. сохань; науковий консультант я. р. дашкевич; 
вступ, переклад, обробка о. в. русіна. – к., 1990. – 40 с. – (Науково-довідкові 
видання з історії україни).

галицьке намісництво (1772–1921): архівно-бібліографічний фондовий 
покажчик / центральний державний історичний архів у львові. академія 
наук урср. археографічна комісія. відповідальний редактор в. с. шандра; 
укладачі у. я. Єдлінська, о. я. мацюк. – к., 1990. – 212 с. – (Науково-довідкові 
видання з історії україни).

генеалогія династії рюриковичів: бібліографічний довідник / академія 
наук урср. археографічна комісія. інститут історії. інститут суспільних наук. 
відповідальний редактор я. д. ісаєвич, укладач л. в. войтович. – к., 1990. – 
228 с. – (Науково-довідкові видання з історії україни).

джерела українознавства. 1574–1924 / центральна наукова бібліотека 
ім. в. і. вернадського. академія наук урср. державна ордена трудового 
червоного прапора республіканська бібліотека урср ім. кПрс. археогра-
фічна комісія академії наук урср. відповідальний редактор м. і. сенченко; 
упорядники г. в. грановський (керівник), Н. м. Погребецька, с. о. рильков, 
в. і. костира. – к., 1990. – 240 с. – (вітчизняні бібліографічні джерела. – 
вип. 1).

исторические дисциплины: краткий библиографический справочник-
указатель / академия наук усср. археографическая комиссия. институт 
истории. ответственный за выпуск Ю. а. Пинчук; составители м. ф. дмит-
ренко, и. Н. войцеховская. – к., 1990. – 158 с.

кирило-мефодіївське товариство: у 3 т. / академія наук урср. архео-
графічна комісія. інститут історії. центральний державний історичний архів 
у м. києві. упорядники: і. і. глизь (головний упорядник), м. і. бутич, 
о. о. франко; редколегія: П. с. сохань (головний редактор), і. л. бутич, 
л. з. гісцова, г. і. марахов, в. г. сарбей (заступник головного редактора), 
г. я. сергієнко, Є. с. шабліовський, ф. П. шевченко. – к., 1990. – т. 1. – 544 с. – 
(серія: “джерела з історії суспільно-політичного руху на україні хіх – по-
чатку хх ст.”).

кирило-мефодіївське товариство: у 3 т. / академія наук урср. архео-
графічна комісія. інститут історії. центральний державний історичний архів 
у м. києві. упорядники: м. і. бутич (головний упорядник), і. і. глизь, 
о. о. франко; редколегія: П. с. сохань (головний редактор), і. л. бутич, 
л. з. гісцова, г. і. марахов, в. г. сарбей (заступник головного редактора), 
г. я. сергієнко, Є. с. шабліовський, ф. П. шевченко. – к., 1990. – т. 2. – 696 с. – 
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(серія: “джерела з історії суспільно-політичного руху на україні хіх – по-
чатку хх ст.”).

кирило-мефодіївське товариство: у 3 т. / академія наук урср. археогра-
фічна комісія. інститут історії. центральний державний історичний архів у 
м. києві. упорядники: о. о. франко (головний упорядник), м. і. бутич, 
і. і. глизь; редколегія: П. с. сохань (головний редактор), і. л. бутич, л. з. гісцо ва, 
г. і. марахов, в. г. сарбей (заступник головного редактора), г. я. сергієнко, 
Є. с. шабліовський, ф. П. шевченко. – к., 1990. – т. 3. – 440 с. – (серія: “дже-
рела з історії суспільно-політичного руху на україні хіх – початку хх ст.”).

лжедмитрий і и украина: указатель архивных источников и материалов / 
академия наук усср. археографическая комиссия. институт истории. со-
ставитель в. и. ульяновский; ответственный редактор с. и. белоконь. – к., 
1990. – 132 с. – (Научно-справочные издания по истории украины).

матеріали до історії острозької академії (1576–1636): бібліографічний 
довідник / академія наук урср. археографічна комісія. інститут історії. 
інститут суспільних наук. відповідальний редактор о. м. дзюба; упорядник 
і. з. мицько; покажчики: о. г. дмитерко, т. Ю. гирич. – к., 1990. – 217 с. – 
(Науково-довідкові видання з історії україни).

Передача текстів документів і пам’яток: методичні рекомендації за ма-
теріалами науково-методичної наради, квітень 1990 р. / академія наук урср. 
археографічна комісія. інститут мовознавства ім. о. о. Потебні. центральний 
державний історичний архів урср у києві. центральний державний істо-
ричний архів урср у львові. редколегія: в. в. Німчук (відповідальний ре-
дактор), в. с. шандра (науковий редактор), г. в. боряк, я. р. дашкевич, 
у. я. Єдлінська, П. с. сохань, в. в. страшко, Н. м. яковенко. – к., 1990. – 
108 с.

Проблеми української історичної медієвистики: методичні рекомендації, 
теоретико-практичні розробки (кам’янець-Подільський, травень 1989 р.) / 
академія наук урср. археографічна комісія. інститут історії. кам’янець-
Подільський державний педагогічний інститут ім. в. П. затонського. редко-
легія: о. і. гуржій, о. о. Преображенський, в. м. ричка, П. м. сас, 
в. а. смолій (відповідальний редактор), ф. П. шевченко. – к., 1990. – 
126 с.

торгівля на україні, XIV – середина XVII століття: волинь і Наддніпрян-
щина / академія наук урср. археографічна комісія. інститут історії. цен-
тральний державний історичний архів урср у м. києві. канадський інститут 
українських студій альбертського університету. центр досліджень історії 
україни ім. Петра яцика. упорядники: в. м. кравченко, Н. м. яковенко; 
редколегія: м. ф. котляр (відповідальний редактор), я. д. ісаєвич, о. ф. си-
доренко, ф. сисин, в. а. смолій, г. в. боряк. – к.: Наукова думка, 1990. – 
408 с. – (серія: “актові джерела”).
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Яворницький Д. І. історія запорозьких козаків: у 3 т. / академія наук 
урср. археографічна комісія. інститут історії україни. редколегія: П. с. со-
хань (відповідальний редактор), в. а. смолій (заступник голови), в. г. сарбей, 
г. я. сергієнко, м. м. шубравська (відповідальний секретар); коментарі 
г. я. сергієнка; передмова в. а. смолія. – к.: Наукова думка, 1990. – т. 1. – 
592 с. (бібліогр.: с. 525–537). – (серія: “Пам’ятки історичної думки україни”).

Яворницький Д. І. історія запорозьких козаків: у 3 т. / академія наук 
урср. археографічна комісія. інститут історії україни. редколегія: П. с. со-
хань (відповідальний редактор), в. а. смолій (заступник голови), в. г. сарбей, 
г. я. сергієнко, м. м. шубравська (відповідальний секретар); коментарі 
г. я. сергієнка. – к.: Наукова думка, 1990. – т. 2. – 560 с. (бібліогр.: с. 514–520). – 
(серія: “Пам’ятки історичної думки україни”).

1991
Антонович В. Про козацькі часи на україні. із переднім словом про життя 

та діяльність в. антоновича, із портретом автора, образами гетьманів та ува-
гами д-ра мирона кордуби / Післямова м. ф. слабошпицького; коментарі: 
о. д. василюк, і. б. гирич. – к., 1991. – 238 с. – (серія: “Пам’ятки історичної 
думки україни”).

Берлинський М. Ф. історія міста києва / академія наук урср. археогра-
фічна комісія. інститут археології. інститут історії україни. Підготовка тексту 
до друку, вступна стаття, коментар м. Ю. брайчевського. – к.: Наукова 
думка, 1991. – 320 с. – (серія: “Пам’ятки історичної думки україни”). текст 
українською та російською мовами.

Грушевський М. історія україни-руси: в 11 т., 12 кн. / археографічна 
комісія академії наук урср. інститут історії україни аН урср. український 
науковий інститут гарвардського університету. канадський інститут україн-
ських студій альбертського університету. центр досліджень історії україни 
ім. Петра яцика. редколегія: П. с. сохань (голова), с. і. білокінь, г. в. боряк 
(відповідальний секретар), г. грабович, я. р. дашкевич, о. Пріцак, ф. сисин, 
в. а. смолій (заступник голови), ф. П. шевченко; автори вступних статей 
в. а. смолій, П. с. сохань, о. Пріцак, ф. сисин. – к.: Наукова думка, 1991. – 
т. 1. – 648 с. – (серія: “Пам’ятки історичної думки україни”).

гарвардські українознавчі студії: Покажчик до томів і–хV (1977–1991) / 
академія наук україни. інститут української археографії. уклали кетрін 
д. тейлор, з. борисюк. – к., 1991. – 176 с. – (Науково-довідкові видання з 
історії україни. – вип. 19).

грецькі актові документи і листи. з фондів центральної наукової бібліо-
теки ім. в. і. вернадського академії наук урср: каталог рукописів хVі–хіх ст. / 
академія наук урср. центральна наукова бібліотека ім. в. і. вернадського. 
археографічна комісія. укладач Є. к. Чернухін; науковий редактор л. а. дуб-
ровіна; відповідальний редактор в. і. ульяновський. – к., 1991. – 54 с.
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Грімстед Кеннеді П., Боряк Г. доля українських культурних цінностей 
під час другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / академія 
наук урср. археографічна комісія. український науковий інститут гарвард-
ського університету. – к., 1991. – 108 с. – (серія: “Пам’ятки політико-правової 
культури україни”).

документальні матеріали м. с. грушевського у фондах відділу рукописів 
центральної наукової бібліотеки ім. в. і. вернадського академія наук урср: 
каталог / академія наук урср. археографічна комісія. центральна наукова 
бібліотека ім. в. і. вернадського академії наук урср. укладач с. м. кіржаєв; 
відповідальний редактор м. і. сенченко. – к., 1991. – 119 с. – (Науково-
довідкові видання з історії україни. – вип. 16).

іван мазепа: листи та вірші. мазепа-будівничий / київська організація 
спілки письменників україни. інститут підвищення кваліфікації працівників 
культури міністерства культури україни. археографічна комісія академії 
наук україни. – к., 1991. – 72 с.

книга київського підкоморського суду (1584–1644) / академія наук 
україни. інститут мовознавства ім. о. о. Потебні. археографічна комісія. 
інститут історії. центральний державний історичний архів україни у м. києві. 
відповідальний редактор в. в. Німчук; підготовка до видання: г. в. боряк, 
т. Ю. гирич, л. з. гісцова, в. м. кравченко, в. в. Німчук, г. с. сергійчук, 
в. в. страшко, Н. м. яковенко. – к.: Наукова думка, 1991. – 344 с.; іл. – 
(Пам’ятки української мови, серія актових джерел).

“летопись екатеринославской ученой архивной комиссии” (1904–1915): 
бібліографічний довідник / академія наук урср. археографічна комісія. 
дніпропетровський державний університет. дніпропетровський історичний 
музей ім. д. і. яворницького. відповідальний редактор о. в. тодійчук; укла-
дачі с. в. абросимова, о. і. журба, м. в. кравець. – к., 1991. – 44 с. – 
(Науково-довідкові видання з історії україни. – вип. 15).

Липинський В. україна на переломі. 1657–1659. замітки до історії дер-
жавного будівництва в хVіі-м столітті / східноєвропейський дослідний ін-
ститут ім. в. липинського. інститут української археографії академії наук 
україни. редколегія: я. Пеленський (голова, співредактор тому), л. білас 
(співредактор тому), г. боряк, я. дашкевич, р. залуцький, в. рудко, в. смолій, 
П. сохань, х. Пеленська (відповідальний редактор), Н. яковенко. – філа-
дельфія: східноєвропейський дослідний інститут ім. в. к. липинського, 1991. – 
346 с. – (твори. історична секція. – т. 3).

На шляху до створення репертуару української книжки: Протокол на-
ради, присвяченої складанню “бібліографії української книги 1798–
1914 рр.”, яка відбулася в бібліотеці академії наук урср 21–22 грудня 
1945 р. / академія наук україни. львівська наукова бібліотека ім. в. сте-
фаника. львівське відділення археографічної комісії. відповідальний ре-
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дактор я. р. дашкевич. – львів: лНб ім. в. стефаника аН україни, 1991. – 
62 с.

описи харківського намісництва кінця XVIII ст. / академія наук урср. 
археографічна комісія. інститут історії україни. центральний державний 
військово-історичний архів срср. донецький державний університет. упорядники: 
в. о. Пірко, о. I. гуржій; редколегія: П. с. сохань (відповідальний редактор), 
в. а. смолій (заступник відповідального редактора), ф. П. шевченко, 
г. в. боряк. – к.: Наукова думка, 1991. – 224 с. + 32 с. іл. – (серія: “описово-
статистичні джерела”).

Пріцак О. історіософія та історіографія михайла грушевського / ака-
демія наук україни. археографічна комісія. інститут української археографії. 
український науковий інститут гарвардського університету. – к.; кембрідж, 
1991. – 80 с.

україна багатопартійна: Програмні документи нових партій / археогра-
фічна комісія академії наук урср. інститут історії україни академії наук 
урср. Передмова, упорядкування о. в. гараня; відповідальні за випуск 
о. с. гаркавий, т. м. козак. – к.: мале підприємство “Пам’ятки україни”, 
1991. – 192 с.

українська геральдика: минуле, сучасність, перспективи: тези наукової 
конференції (львів, 29–30 листопада 1991 р.) / академія наук україни. ін-
ститут української археографії. українське геральдичне товариство. укладач 
а. гречило. – к.; львів, 1991. – 42 с. – (клейноди. записки українського ге-
ральдичного товариства. – т. 1). 

українська сфрагістика: анотований бібліографічний покажчик / ака-
демія наук урср. археографічна комісія. кафедра історії україни львівського 
лісотехнічного університету. відповідальний редактор я. р. дашкевич; автор 
вступної статті і укладач в. о. гавриленко. – к., 1991. – 86 с. – (Науково-
довідкові видання з історії україни. – вип. 14).

Яворницький Д. І. історія запорозьких козаків: у 3 т. / академія наук 
урср. археографічна комісія. інститут історії україни. редколегія: П. с. со-
хань (голова), в. а. смолій (заступник голови), в. г. сарбей, г. я. сергієнко, 
м. м. шубравська (відповідальний секретар); коментарі г. я. сергієнка. – к.: 
Наукова думка, 1991. – т. 3. – 560 с. (бібліогр.: с. 512–515). – (серія: 
“Пам’ятки історичної думки україни”).

1992
академік станіслав дністрянський. 1870–1935: біобібліографія / ака-

демія наук україни. археографічна комісія. інститут держави і права 
ім. в. м. корецького. Науково-дослідний відділ кафедри україністики філо-
софського факультету університету ім. П.-й. шафарика у Пряшеві. упо-
рядник м. мушинка; відповідальний редактор к. вислобоков. – к., 1992. – 
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96 с. – (Науково-довідкові видання з історії україни. – вип. 21. серія: 
“Пам’ятки політико-правової культури україни”).

архіви україни: Науково-практичний журнал / головне архівне управ-
ління при кабінеті міністрів україни. інститут української археографії 
академії наук україни. редколегія: б. в. іваненко (головний редактор), 
л. м. васько (заступник головного редактора), в. м. волковинський, 
л. з. гісцова, в. о. замлинський, м. ф. котляр, с. в. кульчицький, в. с. ло-
зицький, к. Є. Новохатський, р. я. Пиріг, г. в. Портнов, Н. м. слончак, 
в. г. шмельов, л. в. яковлєва. – 1992. – № 5–6 (232): вересень–грудень. – 
104 с.

архівна та рукописна україніка: матеріали розширеної міжвідомчої на-
ради по обговоренню державної програми “архівна та рукописна україніка” 
(київ, 17 жовтня 1991 р.) / академія наук україни. інститут української ар-
хеографії. головне архівне управління при кабінеті міністрів україни. спілка 
архівістів україни. упорядник о. тодійчук; науковий редактор в. ульянов-
ський; відповідальний редактор г. боряк. – к., 1992. – 122 с. – (серія: “Проблеми 
едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – вип. 1. 
Науково-довідкові видання з історії україни. – вип. 18).

бібліографія праць вчених дніпропетровського університету. історія 
україни хV–хVііі століть. 1918–1990 / міністерство освіти україни. дніпро-
петровський державний університет. академія наук україни. інститут україн-
ської археографії – дніпропетровське відділення. – дніпропетровськ: дду, 
1992. – 76 с. – (Науково-довідкові видання з історії україни).

від Наукового товариства імені шевченка до українського вільного 
університету. міжнародна наукова конференція (Пряшів – свидник, 
12–15 червня 1991 р.): матеріали / академія наук україни. інститут української 
археографії. університет ім. П.-й. шафарика – філософський факультет. укра-
їнський вільний університет. Наукове товариство імені шевченка. асоціація 
україністів словаччини. рада союзу русинів-українців Чехо-словаччини. музей 
української культури у свиднику. упорядник м. мушинка; відповідальний 
редактор П. сохань; науковий редактор о. Песчаний. – к.; львів; Пряшів; 
мюнхен; Париж; Нью-йорк; торонто; сідней, 1992. – 420 с. + 16 с. іл.

гарвардські українознавчі студії: Покажчик до томів і–хV (1977–1991) / 
академія наук україни. інститут української археографії. український нау-
ковий інститут гарвардського університету. укладачі: кетрін д. тейлор, 
з. борисюк. – к., 1992. – 176 с. – (Науково-довідкові видання з історії 
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Гісцова Л. методичні рекомендації по підготовці до видання “архіву 
коша Нової запорозької січі” / головне архівне управління при кабінеті мі-
ністрів україни. центральний державний історичний архів україни у м. києві. 
академія наук україни. інститут української археографії. – к., 1992. – 42 с. – 
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ської археографії. упорядник р. сербін. – торонто; к., 1992. – 704 с. – (серія: 
“джерела з новітньої історії україни”).

Грімстед Кеннеді П., Боряк Г. доля українських культурних цінностей 
під час другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв / академія 
наук україни. археографічна комісія. український науковий інститут гар-
вардського університету. – львів: фенікс, 1992. – 120 с.

Грушевський М. історія україни-руси: в 11 т., 12 кн. / археографічна 
комісія академії наук україни. інститут історії україни академії наук україни. 
український науковий інститут гарвардського університету. канадський ін-
ститут українських студій альбертського університету. центр досліджень 
історії україни ім. Петра яцика. редколегія: П. с. сохань (голова), с. і. біло-
кінь, г. в. боряк (відповідальний секретар), г. грабович, я. р. дашкевич, 
о. Пріцак, ф. сисин, в. а. смолій (заступник голови), ф. П. шевченко. – к.: 
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Грушевський М. ілюстрована історія україни / академія наук україни. 
інститут української археографії. інститут історії україни. вступна стаття 
в. а. смолія, П. с. соханя; бібліографічний перелік і. б. гирича. – к.: Наукова 
думка, 1992. – 544 с.; іл. – (серія: “Пам’ятки історичної думки україни”). 
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навчального курсу та плани семінарських занять для військовослужбовців, 
робітників і службовців збройних сил україни / соціально-психологічна 
служба збройних сил україни. соціально-психологічне управління мініс-
терства оборони україни. – к., 1992. – 8 с.

друга наукова геральдична конференція (львів, 19–21 листопада 1992 р.): 
збірник тез повідомлень та доповідей / академія наук україни. інститут 
української археографії – львівське відділення. українське геральдичне това-
риство. центральний державний історичний архів україни у львові. редактори: 
а. гречило, і. сварник. – львів, 1992. – 92 с. – (серія: “Проблеми едиційної та 
камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – вип. 10).

Дубровіна Л., Гальченко О. кодикографія української та східнослов’янської 
рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису 
рукопису / академія наук україни. центральна наукова бібліотека ім. в. і. вер-
надського. інститут української археографії. – к., 1992. – 152 с. – (серія: 
“Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – 
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Дубровіна Л. кодикологія та кодикографія української рукописної книги / 
академія наук україни. інститут рукопису центральної наукової бібліотеки 
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ім. в. і. вернадського. інститут української археографії. відповідальний 
редактор о. с. онищенко. – к., 1992. – 264 с. – (серія: “Проблеми едиційної 
та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – вип. 13).

епістолярна спадщина академіка д. і. яворницького: каталог музейної 
колекції. – 2-ге вид., доп. / дніпропетровський історичний музей ім. акаде-
міка д. і. яворницького. дніпропетровське відділення інституту української 
археографії академії наук україни. укладачі: с. в. абросимова, а. і. Пер-
кова, о. в. Піцик, а. с. журба. – дніпропетровськ: Пороги, 1992. – 224 с.

історія релігій в україні: тези повідомлень II круглого столу (львів, 4– 
5 трав ня 1992 р.) / академія наук україни. інститут української археографії – 
львівське відділення. львівський музей історії релігії. відповідальні за ви-
пуск: в. в. гаюк, я. р. дашкевич, л. в. моравська. – к.; львів, 1992. – 88 с.

колективізація і голод на україні. 1929–1933: збірник документів і ма-
теріалів / академія наук україни. інститут історії україни. археографічна 
комісія. головне архівне управління при кабінеті міністрів україни. цен-
тральний державний архів жовтневої революції, вищих органів державної 
влади і органів державного управління україни. упорядники: г. м. михай-
личенко, Є. П. шаталіна; редколегія: с. в. кульчицький (відповідальний 
редактор), б. в. іваненко, Ю. Ю. кондуфор, П. с. сохань, Є. П. шаталіна, 
л. в. яковлєва. – к.: Наукова, думка, 1992. – 736 с.

колекція та архів єпископа Павла доброхотова / академія наук україни. 
інститут української археографії. укладач в. і. ульяновський, науковий ре-
дактор Є. к. Чернухін. – к., 1992. – 220 с. – (Науково-довідкові видання з 
історії україни. – вип. 17).

Костомаров Н. И. автобиография. бунт стеньки разина / академия наук 
украины. археографическая комиссия. институт истории украины. автор 
очерка и составитель комментариев Ю. а. Пинчук; ответственный редактор 
П. с. сохань; указатели подготовил в. в. роик. – к.: Наукова думка, 1992. – 
512 с.

Крикун Н. Г. административно-территориальное устройство Правобе-
режной украины в хV–хVііі вв.: границы воеводств в свете источников / 
академия наук украины; институт украинской археографии. ответственный 
редактор г. в. боряк. – к., 1992. – 152 с. + 6 с. прил.

матеріали до розробки концепції діяльності інституту української архе-
ографії. до всеукраїнської наради “українська археографія сьогодні: Про-
блеми і перспективи” (київ, 16–18 грудня 1992 р.) / академія наук україни. 
археографічна комісія. інститут української археографії. – к., 1992. – 64 с. – 
(серія: “Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, 
методика”. – вип. 11).

Мацюк О. Я. філіграні архівних документів україни XVIII–XX ст. / 
академія наук україни. археографічна комісія. інститут української архео-
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графії. головне архівне управління при кабінеті міністрів україни. цен-
тральний державний історичний архів україни у м. львові. відповідальний 
редактор ф. П. шевченко. – к.: Наукова думка, 1992. – 352 с. – (серія: 
“Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – 
Науково-довідкові видання з історії україни).

меdiаеvаlіа Uсrаіnіса: ментальність та історія ідей / академія наук україни. 
археографічна комісія. інститут української археографії. редколегія: г. в. боряк, 
я. д. ісаєвич, я. Пеленський, с. м. Плохій, о. П. толочко, Н. м. яковенко. – 
к., 1992. – т. і. – 124 с.

релігія в україні: дослідження і матеріали / львівський музей історії 
релігії. інститут релігієзнавства. академія наук україни. інститут української 
археографії – львівське відділення. редколегія: я. дашкевич (відповідальний 
редактор), в. гаюк, о. жданова та ін. – львів: логос, 1992. – вип. 1. – 116 с., 
5 табл.

Смолій В., Степанков В. у пошуках нової концепції історії визвольної 
війни українського народу XVII ст. / академія наук україни. інститут історії 
україни. інститут української археографії. – к., 1992. – 44 с.

Страшко В. Правила передачі тексту кириличних документів хVі–
хVііі ст. дипломатичним і популярним методами та рекомендації для застосу-
вання цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів (проект) / 
головне архівне управління при кабінеті міністрів україни. центральний 
державний історичний архів україни у м. києві. академія наук україни. ін-
ститут української археографії. – к., 1992. – 24 с. – (серія: “Проблеми еди-
ційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – вип. 7).

Софонович Ф. хроніка з літописців стародавніх / академія наук україни. 
археографічна комісія. інститут української археографії. інститут історії 
україни. Підготовка тексту до друку, передмова, коментарі Ю. а. мицика, 
в. м. кравченка; редколегія: в. а. смолій (відповідальний редактор), 
г. в. боряк, в. і. крекотень, в. в. Німчук, П. с. сохань, Н. м. яковенко. – к., 
1992. – 336 с., іл. – (серія: “Пам’ятки українського літописання”).

Толочко А. П. князь в древней руси: власть, собственность, идеология / 
академия наук украины. институт истории украины. институт украинской 
археографии. – к.: Наукова думка, 1992. – 224 с.

україна в минулому: збірник статей / академія наук україни. інститут 
української археографії – львівське відділення. редколегія: я. дашкевич, 
і. скочиляс, я. федорук. – к.; львів, 1992. – вип. і. – 148 с.

україна в минулому: збірник статей / академія наук україни. інститут 
української археографії – львівське відділення. редколегія: я. дашкевич, 
і. скочиляс, я. федорук. – к.; львів, 1992. – вип. іі. – 174 с.

український археографічний щорічник. Нова серія / академія наук 
україни. археографічна комісія. інститут української археографії. редколегія: 
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л. а. дубровіна, б. в. іваненко, я. д. ісаєвич, м. П. ковальський, Ю. а. Пінчук, 
о. в. тодійчук (відповідальний секретар), в. а. смолій, ф. м. шабульдо, 
в. с. шандра, Є. П. шаталіна, ф. П. шевченко, Н. м. яковенко. – к., 1992. – 
вип. 1. – 472 с. – (український археографічний збірник. – т. 4).

фольклор українців поза межами україни: збірник наукових статей / 
академія наук україни. інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. м. рильського. інститут української археографії. редколегія: 
г. в. боряк, л. к. вахніна, о. о. микитенко, о. к. федорук, Н. с. шумада 
(відповідальний редактор). – к., 1992. – 190 с.
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Чернігова / Чернігівський державний педагогічний інститут ім. т. г. шев ченка. 
академія наук україни. лівобережний археологічний центр інституту архео-
логії аН україни. інститут української археографії аН україни – сектор 
польової археографії. редколегія: о. П. толочко (голова), г. в. боряк, 
в. о. дятлов, м. я. ігнатенко, в. П. коваленко, о. б. коваленко. – Чернігів: 
сіверянська думка, 1992. – 148 с.

Юшков С. В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феода-
лізму в київській русі / академія наук україни. інститут історії україни. 
археографічна комісія. упорядники: в. м. ричка, о. П. толочко; відпові-
дальний редактор в. а. смолій. – к.: Наукова думка, 1992. – 352 с. – (серія: 
“Пам’ятки історичної думки україни”).

1993
архіви україни: Науково-практичний журнал / головне архівне управ-

ління при кабінеті міністрів україни. інститут української археографії 
академії наук україни. редколегія: б. в. іваненко (головний редактор), 
г. в. боряк (заступник головного редактора), л. м. васько (заступник голов-
ного редатора), л. а. дубровіна, в. о. замлинський, в. с. лозицький, 
к. Є. Новохатський, г. в. Папакін, р. я. Пиріг, П. с. сохань, в. с. шандра, 
Н. м. яковенко. – 1993. – № 1–3 (233): січень–червень. – 112 с.

архіви україни: Науково-практичний журнал / головне архівне управ-
ління при кабінеті міністрів україни. інститут української археографії 
академії наук україни. редколегія: б. в. іваненко (головний редактор), 
г. в. боряк (заступник головного редактора), л. м. васько (заступник голов-
ного редактора), л. а. дубровіна, в. с. лозицький, к. Є. Новохатський, 
г. в. Папакін, р. я. Пиріг, П. с. сохань, в. с. шандра, Н. м. яковенко. – 
1993. – № 4–6 (234): липень–грудень. – 80 с.

архівна україніка у великобританії: Попередній анотований перелік ма-
теріалів / академія наук україни. археографічна комісія. інститут української 
археографії. лондонська школа економіки та політичної думки – відділення 
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міжнародної історії. укладач джанет м. хартлі; переклад з англійської, редагу-
вання: о. тодійчук, т. ананьєва; відповідальний редактор П. сохань; науковий 
редактор г. боряк. – к.; лондон, 1993. – 94 с. – (Науково-довідкові видання з 
історії україни. – вип. 25. архівна україніка за межами україни. – № 2).

Барвінський В. досліди з поля статистики / академія наук україни. ін-
ститут української археографії. відповідальний редактор, автор передмови, 
післямови в. Наулко. – к., 1993. – 52 с.

Гаркавець О. вірмено-кипчацькі рукописи в україні, вірменії, росії: ка-
талог / академія наук україни. інститут української археографії. інститут 
сходознавства ім. а. кримського. центральний державний історичний архів 
україни, м. київ. відповідальний редактор о. Пріцак. – к., 1993. – 328 с. – 
(Науково-довідкові видання з історії україни. – вип. 26. східні джерела з 
історії україни).

Геродот. геродота турійця з галікарнасса “історій” книг дев’ять, що їх 
називають музами. історії в дев’яти книгах / академія наук україни. інститут 
археології. інститут української археографії. Переклад, передмова і примітки 
а. о. білецького; редколегія: П. П. толочко (відповідальний редактор), 
а. с. русяєва, м. в. скржинська, Є. в. Черненко. – к., 1993. – 576 с. 

Горленко В. Південноруські образи та портрети / київська організація 
спілки письменників україни. інститут підвищення кваліфікації працівників 
культури міністерства культури україни. академія наук україни. інститут 
української археографії. редколегія: м. жулинський (голова), і. білик, 
м. брайчевський, Ю. буряк, с. гальченко, в. кордун, П. мовчан, м. сагайдак, 
м. слабошпицький, Ю. хорунжий, в. Чернець, в. шевчук; передмова 
і. м. забіяки; відповідальний за випуск Ю. буряк. – к., 1993. – XII, 229 с. – 
(українські пропілеї: серія книжкових пам’яток).

Грабович Г. у пошуках великої літератури / академія наук україни. ін-
ститут української археографії. гарвардський університет. український нау-
ковий інститут. редактор і. бречак. – к., 1993. – 56 с. – (серія: “гарвардська 
бібліотека українознавства”).

Грушевський М. історія україни-руси: в 11 т., 12 кн. / археографічна 
комісія академії наук україни. інститут історії україни академії наук україни. 
український науковий інститут гарвардського університету. канадський ін-
ститут українських студій альбертського університету. центр досліджень 
історії україни ім. Петра яцика. редколегія: П. сохань (голова), с. білокінь, 
г. боряк (відповідальний секретар), г. грабович, я. дашкевич, о. Пріцак, 
ф. сисин, в. смолій (заступник голови), ф. шевченко. – к.: Наукова думка, 
1993. – т. 3: до року 1340. – 588 с. – (серія: “Пам’ятки історичної думки 
україни”).

Грушевський М. історія україни-руси: в 11 т., 12 кн. / академія наук 
україни. інститут української археографії. інститут історії україни. україн-
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ський науковий інститут гарвардського університету. канадський інститут 
українських студій альбертського університету. центр досліджень історії 
україни ім. Петра яцика. редколегія: П. сохань (голова), г. боряк (відпові-
дальний секретар), л. винар, і. гирич, г. грабович, я. дашкевич, м. жулин-
ський, о. Пріцак, л. решодько, ф. сисин, в. смолій (заступник голови), 
о. толочко, П. толочко, ф. шевченко. – к.: Наукова думка, 1993. – т. 4: 
XIV–XVI віки – відносини політичні. – 540 с. – (серія: “Пам’ятки історичної 
думки україни”).

Даниленко В. М. україна в міжнародних науково-технічних зв’язках (70–
80-ті рр.) / академія наук україни. інститут історії україни. інститут української 
археографії. відповідальний редактор П. с. сохань. – к., 1993. – 148 с.

Дашкевич Я. україна вчора і нині: Нариси, виступи, есе. до II міжнарод-
ного конгресу україністів (львів, серпень 1993 р.) / академія наук україни. 
інститут української археографії. – к., 1993. – 192 с.

дашкевич ярослав романович: біобібліографічний довідник / академія 
наук україни. археографічна комісія. інститут української археографії. – к., 
1993. – 86 с. – (Науково-довідкові видання з історії україни. – вип. 20).

джерелознавство і археографія історії україни XVI – першої половини 
XVII ст.: матеріали до бібліографії / академія наук україни. інститут укра-
їнської археографії – дніпропетровське відділення. дніпропетровський 
державний університет. укладач м. ковальський. – к., 1993. – 104 с. – (серія: 
“Проб леми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – 
вип. 16).

ділова документація гетьманщини XVIII ст.: збірник документів / академія 
наук україни. археографічна комісія. інститут української археографії. цен-
тральна наукова бібліотека ім. в. I. вернадського. інститут держави і права 
ім. в. м. корецького. упорядник, автор передмови та коментарів в. й. горо-
бець; відповідальний редактор л. а. дубровіна. – к.: Наукова думка, 1993. – 
388 с. – (серія: “Пам’ятки політично-правової культури україни”).

до 90-річчя катеринославської ученої архівної комісії (1903–1916): ме-
тодичний посібник: збірник статей / дніпропетровське обласне управління 
народної освіти. дніпропетровський державний університет. дніпропетров-
ське відділення інституту української археографії академії наук україни. 
редколегія: м. П. ковальський (науковий редактор), Ю. а. мицик, о. а. удод. – 
дніпропетровськ, 1993. – 74 с.

едиційна археографія в україні у XIX–XX ст.: Плани, проекти, програми 
видань / академія наук україни. інститут української археографії. упоряд-
ники: о. журба, м. капраль, с. кіржаєв, г. Папакін, с. рильков; відпові-
дальний редактор П. сохань; науковий редактор г. боряк. – к., 1993. – 
вип. 1. – 232 с. – (серія: “Проблеми едиційної та камеральної археографії: 
історія, теорія, методика”. – вип. 15).
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Журба О. І. київська археографічна комісія, 1843–1921: Нарис історії і 
діяльності / академія наук україни. археографічна комісія. інститут україн-
ської археографії. відповідальний редактор П. сохань. – к., 1993. – 187 с. – 
(серія: “Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, 
методика”).

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське гераль-
дичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту української 
археографії академії наук україни. редактор а. гречило. – львів, 1993. – 
Ч. 1. – 8 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії академії наук україни. редактор а. гречило. – львів, 
1993. – Ч. 2. – 8 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту укра-
їнської археографії академії наук україни. редактор а. гречило. – львів, 
1993. – Ч. 3. – 8 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту укра-
їнської археографії академії наук україни. редактор а. гречило. – львів, 
1993. – Ч. 4. – 8 с.

історія академії наук. 1918–1923: документи і матеріали / академія наук 
україни. інститут української археографії. центральна наукова бібліотека 
ім. в. і. вернадського – інститут архівознавства. інститут рукопису. редко-
легія: П. с. сохань (відповідальний редактор), П. д. овчаренко (заступник 
відповідального редактора), г. в. боряк, я. р. дашкевич, л. а. дубровіна, 
я. д. ісаєвич, о. г. луговський (відповідальний секретар), о. с. онищенко, 
о. й. Пріцак, б. с. стогній, в. с. Чишко, ф. П. шевченко, в. г. шмельов, 
а. П. шпак, л. в. яковлєва; упорядники: в. г. шмельов (старший упорядник), 
в. а. кучмаренко, о. г. луговський, Н. м. монастирецька, л. і. стрельська, 
с. в. бакалійко. – к., 1993. – 376 с. – (серія: “джерела з історії науки в 
україні”).

історія і культура слов’ян. XI міжнародний з’їзд славістів (братислава, 
30 серпня – 8 вересня 1993 р.) / комітет славістів. академія наук україни. 
інститут української археографії. інститут археології. інститут філософії. – 
к., 1993. – 120 с.

історія релігій в україні: тези повідомлень III круглого столу (львів, 3–4 
травня 1993 р.) / академія наук україни. львівське відділення інституту 
української археографії. інститут філософії академії наук україни. львів-
ський музей історії релігії. інститут релігієзнавства. відповідальні за випуск 
в. в. гаюк, я. р. дашкевич, л. в. муравська. – к.; львів, 1993. – 144 с.
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Корінний М. Переяславська земля. X – перша половина хііі ст. (Покаж-
чики) / академія наук україни. інститут історії україни. інститут української 
археографії. відповідальний редактор ф. шевченко. – к., 1993. – 92 с.

Корній Л. українська шкільна драма і духовна музика XVII – першої по-
ловини XVIII ст. / академія наук україни. інститут української археографії. 
міністерство культури україни. київська державна консерваторія ім. П. і. Чай-
ковського. відповідальний редактор г. Півторак. – к., 1993. – 188 с.

костомаров м., багалій д., антонович в., грушевський м., о. атанасій 
великий / академія наук україни. археографічна комісія. інститут української 
археографії. центральна наукова бібліотека ім. в. і. вернадського – інститут 
рукопису. відповідальний редактор г. боряк. – к., 1993. – 100 с. – (серія: 
“Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – 
вип. 17. історія української археографії: Персоналії. – вип. 1).

Крикун М. адміністративно-територіальний устрій Правобережної 
україни в хV–хVііі ст. кордони воєводств у світлі джерел / академія наук 
україни. археографічна комісія. інститут української археографії. відпові-
дальний редактор г. в. боряк. – 2-ге вид. – к., 1993. – 186 с. – (серія: “Проблеми 
едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – вип. 5).

Куліш П. Щоденник / академія наук україни. інститут української архе-
ографії. центральна наукова бібліотека ім. в. і. вернадського. київська орга-
нізація спілки письменників україни. інститут підвищення кваліфікації пра-
цівників культури міністерства культури україни. упорядкування тексту, 
примітки с. кіржаєва; редколегія: м. жулинський (голова), і. білик, м. брай-
чевський, Ю. буряк (відповідальний секретар), с. гальченко, в. кордун, 
П. мовчан, с. сагайдак, м. слабошпицький, Ю. хорунжий, в. Чернець, 
в. шевчук; відповідальний редактор в. шандра. – к., 1993. – 88 с. – (україн-
ські пропілеї: серія книжкових пам’яток).

літопис нескореної україни: документи, матеріали, спогади / інститут 
українознавства академії наук україни. львівське відділення інституту 
української археографії аН україни. всеукраїнське братство вояків уПа. 
все українське товариство політв’язнів та репресованих. редколегія: Ю. сливка, 
я. дашкевич, П. максимук, і. Патер, р. бачинський, о. дичковський, б. когут, 
і. губка, о. зачко; книгу підготували я. лялька (відповідальний редактор, автор 
передмови), П. максимук, і. Патер, Ю. сливка, я. дашкевич, р. бачинський 
(автор передмови), в. голяк, м. ковальчук, о. стасюк, в. костишин, і. Чура, 
о. аркуша. – львів: Просвіта, 1993. – 800 с.

Матисякевич З. М. український археограф я. ф. головацький / академія 
наук україни. інститут української археографії. редактор о. лігостова. – к., 
1993. – 20 с. (серія: “Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, 
теорія, методика”. – вип. 18. історія української археографії: Персоналії. – 
вип. 2).
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меdiаеvаlіа Uсrаіnіса: ментальність та історія ідей / академія наук україни. 
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центрального державного архіву вищих органів влади та управління україни) / 
академія наук україни. інститут української археографії. центральний дер-
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україни. інститут української археографії академії наук україни. упорядник 
і автор коментарів Ю. к. качуренко. – к., 1993. – 76 с.
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г. в. боряк. – к., 1993. – вип. 1. – 241 с. – (серія: “Проблеми едиційної та 
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української археографії. – к., 1993. – 322 с.
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археографії академії наук україни. головний редактор і. гирич; редколегія: 
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україна в минулому: збірник статей / академія наук україни. інститут 
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україни. археографічна комісія. інститут української археографії. редколегія: 
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312 с. – (серія: “джерела з новітньої історії україни”).
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україни. центральна наукова бібліотека ім. в. і. вернадського – інститут 
рукопису. інститут української археографії. упорядник с. даневич; автори 
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архів коша Нової запорозької січі: опис справ. 1713–1776. – друге ви-
дання, виправлене і доповнене / головне архівне управління при кабінеті 
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і. бутич (відповідальний редактор), л. сухих. – к.: Наукова думка, 1994. – 
232 с. – (серія: “джерела з історії українського козацтва”. – Науково-довідкове 
видання з історії україни. – вип. 36).

архіви україни: Науково-практичний журнал / головне архівне управ-
ління при кабінеті міністрів україни. інститут української археографії НаН 
україни. редколегія: б. в. іваненко (головний редактор), г. в. боряк (за-
ступник головного редактора), л. м. васько (заступник головного редактора), 
л. а. дубровіна, в. с. лозицький, к. Є. Новохатський, г. в. Папакін, р. я. Пиріг, 
П. с. сохань, в. с. шандра, Н. м. яковенко. – 1994. – № 1–6 (234): Cічень–
грудень. – 104 с.

б. грінченко – м. драгоманов. діалоги про українську національну 
справу / Національна академія наук україни. інститут української археографії. 
упорядник а. жуковський; відповідальний редактор П. с. сохань. – к., 
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1994. – 286 с. – (серія: “джерела з історії суспільно-політичного руху в 
україні хіх – початку хх ст.”. – вип. 1).

бібліотеки у розвитку історичної науки в україні: тези науково-практичної 
конференції / Національна академія наук. інститут української археографії. 
міністерство культури україни. державна історична бібліотека україни. 
інститут підвищення кваліфікації працівників культури. редактор в. П. ки-
сельова. – к., 1994. – 182 с.

вісті таврійської вченої архівної комісії і таврійського товариства історії, 
археології та етнографії (1887–1931): бібліографічний покажчик / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії. центральна 
наукова бібліотека ім. в. і. вернадського. укладач л. шаріпова; відпові-
дальний редактор л. дубровіна. – к., 1994. – 164 с. – (Науково-довідкові 
видання з історії україни. – вип. 29).

Гарасимчук В. матеріали до історії козаччини XVII віку; василь гара-
симчук: життя і творчість (1880–1944) / академія наук україни. інститут 
української археографії – львівське відділення. редколегія: я. дашкевич, 
м. капраль, і. скочиляс, я. федорук; упорядник я. федорук. – львів, 1994. – 
154 с. – (серія: “львівські історичні праці. джерела”. – вип. 1).

грецький схід і україна. листи грецького духовенства XVIII ст. в фондах 
інституту рукопису центральної наукової бібліотеки ім. в. і. вернадського / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії. інститут 
історії україни. центральна наукова бібліотека ім. в. і. вернадського – ін-
ститут рукопису. Передмова і переклад Є. к. Чернухіна; відповідальний ре-
дактор в. і. ульяновський. – к., 1994. – 92 с. – (серія: “джерела з історії 
церкви в україні”).

грінченко б. д.: документи і матеріали з фондів інституту рукопису 
центральної наукової бібліотеки ім. в. і. вернадського НаН україни: По-
кажчик / Національна академія наук україни. центральна наукова бібліотека 
ім. в. і. вернадського. інститут української археографії. упорядник Н. м. зуб-
кова. – к., 1994. – вип. 1: віршовані твори. – 240 с. – (Науково-довідкові 
видання з історії україни. – вип. 38). 

Грушевський М. історія україни-руси: в 11 т., 12 кн. / Національна ака-
демія наук україни. інститут української археографії. інститут історії україни. 
український науковий інститут гарвардського університету. канадський ін-
ститут українських студій альбертського університету. центр досліджень 
історії україни ім. Петра яцика. редколегія: П. сохань (голова), г. боряк (від-
повідальний секретар), л. винар, і. гирич, г. грабович, я. дашкевич, м. жу-
линський, о. Пріцак, л. решодько, ф. сисин, в. смолій (заступник голови), 
о. толочко, П. толочко, ф. шевченко. – к.: Наукова думка, 1994. – т. 5: 
суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських 
землях хіV–хVіі в. – 692 с. – (серія: “Пам’ятки історичної думки україни”).
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документи з історії національно-визвольного руху в україні XX століття: 
інформаційний бюлетень / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. відпо-
відальний редактор Ю. Черченко. – к., 1994. – вип. 1. – 46 с.

енциклопедія українознавства: загальна частина. – Перевидання в 
україні / інститут української археографії аН україни. Наукове товариство 
ім. т. шевченка у сарселі (франція). фундація енциклопедії україни в то-
ронто (канада). – к.: віпол, 1994. – т. 1. – 400 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії НаН україни. – редактор а. б. гречило. – львів, 
1994. – Ч. 5. – 16 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії НаН україни. – редактор а. б. гречило. – львів, 
1994. – Ч. 6. – 16 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії НаН україни. – редактор а. б. гречило. – львів, 
1994. – Ч. 7. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії НаН україни. – редактор а. б. гречило. – львів, 
1994.– Ч. 8. – 8 с.

історія релігій в україні: тези повідомлень IV круглого столу (львів, 
9–10 травня 1994 р.) / Національна академія наук україни. львівське відді-
лення інституту української археографії. інститут філософії. львівський 
музей історії релігії. інститут релігієзнавства. редколегія: в. в. гаюк, 
я. р. дашкевич, л. в. моравська, в. д. яремчук. – к.; львів, 1994. – 216 с.

Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885): у 2 т. / Національна академія 
наук україни. археографічна комісія. інститут української археографії. цен-
тральний державний історичний архів україни у м. києві. українська прав-
нича фундація. упорядники: в. с. шандра (старший упорядник), м. і. бутич, 
і. і. глизь, о. о. франко; редколегія: і. л. бутич (відповідальний редактор), 
л. з. гісцова, Н. і. самсоник (відповідальний секретар), П. с. сохань, 
в. с. шандра. – к.: Наукова думка, 1994. – т. і: 1874–1879. – 648 с. – (Прав-
нича спадщина. Пам’ятки політично-правової культури україни. мемуари. 
Щоденники).

Крип’якевич І. львівська русь в першій половині XVI ст.: дослідження і 
матеріали / Національна академія наук україни. інститут української архео-
графії – львівське відділення. редколегія: я. дашкевич, м. капраль, і. ско-
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чиляс, я. федорук; упорядник м. капраль. – львів, 1994. – 392 с. – (серія: 
“львівські історичні праці. джерела”. – вип. 2).

лазаревський олександр матвійович. 1834–1902: матеріали до біо-
бібліографії / Національна академія наук україни. інститут української архео-
графії. Чернігівський державний педагогічний інститут ім. т. г. шевченка. 
упорядник і. м. забіяка; передмова і. л. бутича; додаток о. б. коваленка; 
редколегія: П. с. сохань (голова), о. б. коваленко (заст. голови), і. м. забіяка 
(відповідальний секретар), г. в. боряк, в. с. шандра. – к., 1994. – 78 с. – 
(Науково-довідкові видання з історії україни. – вип. 37).

Липинський В. студії / східноєвропейський дослідний інститут ім. в. ли-
пинського. інститут української археографії аН україни. інститут східно-
європейських досліджень аН україни. українська правнича фундація. ред-
колегія: я. Пеленський (голова, редактор тому), Н. яковенко (відповідальний 
редактор тому), г. боряк, П. сохань, в. Чемес, х. Пеленська. – к.; філа-
дельфія, 1994. – т. 1: в’ячеслав липинський. історико-політологічна спад-
щина і сучасна україна: матеріали наукової конференції з нагоди 110-х ро-
ковин з дня народження вченого (київ, луцьк, кременець, 2–6 червня 
1992 р.). – 286 с. 

Лисяк-Рудницький І. історичні есе: у 2 т. / центр досліджень історії 
ім. Петра яцика канадського інституту українських студій альбертського 
університету. інститут історичних досліджень львівського державного уні-
верситету ім. і. франка. інститут українознавства НаН україни. Наукове 
товариство ім. т. шевченка у львові. інститут української археографії НаН 
україни. упорядник я. грицак; відповідальний редактор ф. сисин; переклади: 
м. бадік, у. гавришків, я. грицак, а. дещиця, г. киван, е. Панкеєва. – к.: 
основи, 1994. – т. 1. – 554 с. (західна історіографія україни. – вип. 1). 

Лисяк-Рудницький І. історичні есе: у 2 т. / центр досліджень історії 
ім. Петра яцика канадського інституту українських студій альбертського 
університету. інститут історичних досліджень львівського державного уні-
верситету ім. і. франка. інститут українознавства НаН україни. Наукове 
товариство ім. т. шевченка у львові. інститут української археографії НаН 
україни. упорядник я. грицак; відповідальний редактор ф. сисин; переклади: 
у. гавришків, я. грицак. – к.: основи, 1994. – т. 2. – 573 с. (західна історіо-
графія україни. – вип. 1). 

матеріали з історії народознавства в україні: каталог етнографічних 
програм (друга половина хVііі – хх ст.) / Національна академія наук україни. 
інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. м. т. риль-
ського. інститут української археографії. уклала о. боряк; відповідальний 
редактор Н. гаврилюк. – к.: українознавство, 1994. – 124 с. – (Науково-
довідкові видання з історії україни. – вип. 28. етнографічно-фольклорна 
спадщина).
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матеріали засідань історичної та археографічної комісій Нтш у львові 
(лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.) / історично-філософська секція Нтш. 
інститут історичних досліджень львівського державного університету 
ім. і. франка. Національна академія наук україни. інститут української ар-
хеографії – львівське відділення. редколегія: я. грицак, я. дашкевич, м. кап-
раль, і. скочиляс, я. федорук. – львів, 1994. – 123 с.

Мацюк О. історія українського паперу / головне архівне управління при 
кабінеті міністрів україни. центральний державний історичний архів україни, 
м. львів. інститут української археографії НаН україни. відповідальний 
редактор я. дашкевич. – к., 1994. – 186 с. – (серія: “Проблеми едиційної та 
камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – вип. 22).

меdiаеvаlіа Uсrаіnіса: ментальність та історія ідей / Національна академія 
наук україни. археографічна комісія. інститут української археографії. респу-
бліканська асоціація українознавців. редколегія: г. боряк, л. довга; редакційна 
рада: я. ісаєвич, я. Пеленський, с. Плохій, м. Попович, б. флоря. – к., 1994. – 
т. III. – 132 с.

меженко Юрій олексійович (1892–1969): матеріали до біографії / На-
ціональна академія наук україни. центральна наукова бібліотека ім. в. і. вер-
надського. інститут української археографії. канадський інститут українських 
студій. альбертський університет. укладачі: т. а. ігнатова, Н. в. козакова, 
Н. в. стрішенець; відповідальний редактор о. с. онищенко; вступна стаття 
ф. к. сарани, і. г. шовкопляса. – к., 1994. – 176 с. – (Науково-довідкові ви-
дання з історії україни. – вип. 31).

Пам’ятки україни / українське товариство охорони пам’яток історії та 
культури. український фонд культури. редакція часопису. інститут української 
археографії НаН україни. головний редактор а. сєриков; редколегія: 
Ю. асєєв, в. вечерський (заступник головного редактора), а. геврик, 
т. геврик, м. жулинський, Ю. лихой, о. микитенко, а. мокренко, о. Не-
живий, б. олійник, в. Прядка, о. рибалко (перший заступник головного 
редактора), в. роїк (заступник головного редактора), в. скуратівський, П. то-
лочко, П. тронько, Ю. тюрін, в. шевчук, Ю. шемшученко. – 1994. – річник 
XXVI. – Ч. 102–103. – № 1–2. – 144 с.

Пам’ятки україни: історія та культура / міністерство культури україни. 
інститут української археографії НаН україни. головний редактор а. сє-
риков; редколегія: Ю. асєєв, г. боряк, в. вечерський (заступник головного 
редактора), а. геврик, т. геврик, м. жулинський, Ю. лихой, м. мащенко, 
о. микитенко, а. мокренко, о. Неживий (відповідальний секретар), 
б. олійник, в. Прядка, о. рибалко (перший заступник головного редактора), 
П. римар, в. роїк, д. табачник, П. толочко, П. тронько, в. шевчук, Ю. шем-
шученко, м, яковина. – 1994. – річник XXVI. – Ч. 104–107. – № 3–6. – 
160 с.
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Пещак М. М. розвиток давньоруського і староукраїнського наукового 
тексту / Національна академія наук україни. інститут української археографії. 
відповідальний редактор в. в. Німчук. – к., 1994. – 272 с.

Повернення культурного надбання в україну: проблеми, завдання, пер-
спективи / Національна комісія з питань повернення в україну культурних 
цінностей при кабінеті міністрів україни. міністерство культури україни. 
інститут української археографії НаН україни. упорядник Н. о. гудімова; 
редколегія: о. к. александрова, г. в. боряк, в. б. врублевська, в. П. іщенко. – 
к., 1994. – вип. 4. – 50 с.

Повернення культурного надбання в україну: Проблеми, завдання, пер-
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Верба І. В. археографічна діяльність Н. д. Полонської-василенко. – к., 
1996. – 38 c. – (історія української археографії: персоналії. – вип. 4. серія: 
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л. винар, і. гирич, г. грабович, я. дашкевич, м. жулинський, о. Пріцак, 
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ського. Післямова, примітки та покажчики м. крикуна. – львів, 1996. – 
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г. боряк; редактор т. санкович. – к.; бремен, 1996. – вип. 1. – 76 с. – (серія: 
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відродження (друга половина XVIII – середина XIX ст.) / Національна академія 
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дорук. – к., львів; Нью-йорк: вид-во м. П. коць, 1996. – 912 с. 

Мицик Ю. джерела з історії національно-визвольної війни українського 
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Повернення культурного надбання україни: проблеми, завдання, пер-
спективи / Національна комісія з питань повернення в україну культурних 
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ламентська бібліотека україни. редколегія: о. к. федорук (голова), г. в. боряк 
(заступник голови), с. і. кот (відповідальний секретар), о. П. васюта, 
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рукописна та книжкова спадщина україни / Національна академія наук 
україни. центральна наукова бібліотека ім. в. і. вернадського – інститут 
рукопису. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
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історія, теорія, методика”. – вип. 31. археографічні дослідження унікальних 
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польової археографії інституту української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: м. о. рудько (голова), 
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наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. гру  шевського. інститут історії україни. упорядники: о. Ємець, 
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новський, л. довга, в. короткий. – к., 1996. – вип. 2. – 528 с.
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демія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
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грушевський михайло: між історією та політикою (1920–1930-ті роки): 
збірник документів і матеріалів / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. цен-
тральний державний архів громадських об’єднань україни. редактор П. с. со-
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Дивний І. В. козелецький військовий некрополь: біографічний довідник / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського. українське товариство охорони пам’яток 
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німецького міста і реформація / інститут української археографії та джерело-
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в. ф. Панібудьласка, і. о. кресіна (керівник), о. в. кресін; редколегія: 
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жуковський аркадій. бібліографія: (до 75-річчя від дня народження) / На-
ціональна академія наук україни. інститут української археографії та джере-
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української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
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словацької республіки / Національна академія наук україни. інститут україн-
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(серія: “епістолярні джерела грушевськознавства”). 
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графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. українська правнича 
фундація. упорядкування, передмова т. б. ананьєвої; редколегія: П. с. сохань 
(відповідальний редактор), г. в. боряк, в. а. смолій, ф. П. шевченко, 
Н. м. яко венко. – к.: Наукова думка, 1997. – 328 с. – (серія: “описово-ста-
тис тичні джерела”).

остання адреса: до 60-річчя соловецької трагедії / служба безпеки 
укра їни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни. редколегія: і. драч, в. Пристайко, о. Пшенніков, Ю. ша-
повал, с. шевченко. упорядники: П. кулаковський, г. смірнов, Ю. шаповал; 
відповідальний редактор а. зінченко. – к.: сфера, 1997. – т. 1. – 325 с.

“Пишу тебе, мой ангельской друг…”: (из эпистолярного наследия начала 
хіх века) / культурный центр “хортиця”. институт украинской археографии 
и источниковедения им. м. с. грушевского НаН украины – запорожское 
отделение. Научно-исследовательская лаборатория истории Южной украины 
запорожского государственного университета. днепропетровский истори-
ческий музей им. д. и. яворницкого. редколлегия серии: с. абросимова, 
г. боряк, а. бойко (научный редактор), в. козырев (ответственный ре-
дактор), с. лях, Ю. мыцик, в. Пирко, г. шахров, в. текуч, а. швидько, р. ши-
ханов; составители: с. абросимова, а. бойко. – запорожье: ра “тандем-у”, 
1997. – 146 с. – (серія: “старожитності Південної україни”. – вип. 3).

Піскорський В. К. вибрані твори та епістолярна спадщина / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. відповідальний редактор П. C. сохань, редколегія: в. м. даниленко, 
о. о. Новікова, і. с. Пічугіна; упорядники: о. о. Новікова, і. с. Пічугіна. – 
к., 1997. – 352 с.

Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 / Національна 
академія наук україни. інститут держави і права ім. в. м. корецького. інститут 
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української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. упо-
рядник та автор нарису к. а. вислобоков; відповідальний редактор та автор 
передмови Ю. с. шемшученко. – к., 1997. – 550 с.

Просемінарій: медієвістика. історія церкви, науки і культури / київський 
національний університет імені тараса шевченка – історичний факультет. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. Науковий керівник просемінарію в. і. ульяновський. – к., 
1997. – вип. 1. – 184 с. 

репертуар української книги. 1798–1916: матеріали до бібліографії / 
Національна академія наук україни. львівська наукова бібліотека ім. в. сте-
фаника. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського – львівське відділення. упорядкування, підготовка до друку та 
примітки л. і. ільницької, о. і. хміль; відповідальний редактор л. і. крушель-
ницька; передмова та наукова редакція я. р. дашкевича. – львів, 1997. – т. 2: 
1871–1886. – 402 с.

україна в другій світовій війні у документах: збірник німецьких архівних 
матеріалів / львівський державний університет ім. івана франка. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. зібрав і впорядкував в. косик. – львів, 1997. – т. 1. – 384 с.

Ukrainica: архівні студії / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Науковий 
редактор в. і. ульяновський. – к., 1997. – вип. 1. – 284 с.

український біографічний словник: історія і проблематика створення: 
матеріали науково-практичної конференції (львів, 8–9 жовтня 1996 р.) / На-
ціональна академія наук україни. інститут археографії та джерелознавства 
ім. м. грушевського – львівське відділення. інститут біографічних дослі-
джень Національної бібліотеки україни ім. в. вернадського, львів. Наукова 
бібліотека ім. в. стефаника. Науково-виробниче підприємство “Некрополіс”. 
редколегія: і. гнаткевич, я. дашкевич, в. Чишко. – львів, 1997. – 120 с. 

український степовий кордон в середині XVI століття (спогади барського 
старости бернарда Претвича) / культурний центр “хортиця”. інститут укра-
їнської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
Науково-дослідна лабораторія історії Південної україни зду. упорядник 
о. Є. мальченко; редколегія серії: в. к. козирев (відповідальний редак-
тор), с. в. абросимова, а. в. бойко (науковий редактор), г. в. боряк, с. р. лях, 
Ю. а. мицик, в. о. Пірко, П. с. сохань, в. м. текуч, г. і. шахров, 
г. к. швидь ко, р. б. шиханов. – запоріжжя: ра “тандем-у”. – к., 1997. – 
84 с. – (серія: “старожитності Південної україни”. – вип. 2).

фонд “контора опекунства новороссийских иностранных поселенцев”. 
1781–1857 / государственный архив днепропетровской области. институт 
германских и восточноевропейских исследований, геттинген (германия). 
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институт украинской археографии и источниковедения им. м. с. грушев-
ского НаН украины. составители: Н. л. Юзбашева, д. Ю. мешков. – дне-
пропетровск; к., 1997. – т. 1: аннотировання опись дел 1781–1818 гг. – 
272 с.

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. Чк–гПу–Нквд в україні: 
особи, факти, документи / Національна академія наук україни. інститут укра-
їнської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. служба без-
пеки україни. – к.: абрис, 1997. – 608 с.

шоста наукова геральдична конференція (львів, 27–29 березня 1997 р.): 
матеріали / українське геральдичне товариство. львівське відділення інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. центральний державний історичний архів україни, м. львів. ред-
колегія: а. гречило (відповідальний редактор), я. дашкевич, і. сварник, 
з. служинська, і. скочиляс. – львів, 1997. – 176 с.

1998
Александрович В. львівські малярі кінця хVі століття / Національна 

академія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. – львів: місіонер, 1998. – 216 с.; іл. – (серія: “студії 
з історії українського мистецтва”).

архів коша Нової запорозької січі. корпус документів 1734–1775 / 
головне архівне управління при кабінеті міністрів україни. центральний 
державний історичний архів україни, м. київ. Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. головна редколегія: П. с. сохань (голова), о. м. апанович, 
г. в. боряк, і. л. бутич, л. з. гісцова, я. р. дашкевич, Є. і. дрозд (відпові-
дальний секретар), а. і. жуковський, Ю. а. мицик, р. я. Пиріг, о. й. Пріцак, 
в. а. смолій; упорядники тому: л. з. гісцова (старший упорядник), д. л. ав-
тономов, Є. і. дрозд, х. г. лащенко, а. Ю. омельченко, о. г. Полегайлов, 
в. в. стафійчук, л. а. сухих; науковий редактор тому і. л. бутич. – к., 
1998. – т. 1. – 696 с. – (серія: “джерела з історії українського козацтва”).

архіви україни: Науково-практичний журнал / головне архівне управ-
ління україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: р. я. Пиріг (головний ре-
дактор), г. в. боряк (заступник головного редактора), л. м. васько (за-
ступник головного редактора), л. а. дубровіна, в. с. лозицький, к. Є. Ново-
хатський, г. в. Папакін, П. с. сохань, в. с. шандра, Н. м. яковенко. – 
1998. – № 1–6 (241): Cічень–грудень. – 169 с.

боплан і україна: збірник наукових праць / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського – львівське відділення. брандонський університет (манітоба, 
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канада). редколегія: м. вавричин, о. голько, я. дашкевич, а. Перналь. – 
львів, 1998. – 320 с. 

Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. “Нацистське золото” з україни: у по-
шуках архівних свідчень / український національний фонд “взаєморозуміння 
та примирення”. головне архівне управління при кабінеті міністрів україни. 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського. редколегія: в. литвинов, в. ло-
зицький, і. лушніков, Є. максимчук, р. Пиріг, в. смолій, П. сохань, л. яков-
лєва. – к., 1998. – вип. 1. – 136 с.

Брехуненко В. стосунки українського козацтва з доном у XVI – середині 
XVII ст. / Національна академія наук україни. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського. – к.; запоріжжя: ра “тандем-у”, 
1998. – 336 с.

виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в 
процесі духовного відродження україни: збірник наукових праць: матеріали 
ііі міжнародної науково-практичної конференції: статті, доповіді, виступи / 
Національна академія наук україни. острозьке відділення інституту україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. острозька 
академія Національного університету “києво-могилянська академія”. ред-
колегія: і. ф. курас, в. а. малахів, Н. П. Поліщук, а. м. богуш, м. П. со-
рока, р. д. василишин, а. жуковський. – острог, 1998. – 444 с. 

Водотика С. Г. академік михайло Єлисейович слабченко: Нарис життя 
і творчості / міністерство внутрішніх справ україни. запорізький юридичний 
інститут – херсонський факультет. Національна академія наук україни. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. – 
к.; херсон, 1998. – 142 с.

Гелей С. Д. василь кучабський: від національної ідеї до державності 
(українська консервативна політична думка першої половини хх ст. та її 
вклад в історичну науку) / інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. м. с. грушевського НаН україни. відповідальний редактор 
я. р. дашкевич. – львів: коопосвіта, 1998. – 532 с.

Гелей С. Д., Кучабський Ю. В. василь кучабський: Наукова спадщина. 
сторінки життя / Національна академія наук україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. відповідальний 
редактор я. р. дашкевич. – львів: коопосвіта, 1998. – 743 с. 

Гречило А. українська міська геральдика / українське геральдичне това-
риство. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – львівське відділення. – к.; львів: угт, 1998. – 
192 с.; іл. 

Грушевський М. історія україни-руси: в 11 т., 12 кн. / Національна ака-
демія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
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ім. м. с. грушевського. інститут історії україни. український науковий ін-
ститут гарвардського університету. канадський інститут українських студій 
альбертського університету. центр досліджень історії україни ім. Петра 
яцика. редколегія: П. сохань (голова), г. боряк (відповідальний секретар), 
л. винар, і. гирич, г. грабович, я. дашкевич, м. жулинський, о. Пріцак, 
л. решодько, ф. сисин, в. смолій (заступник голови), о. толочко, П. толочко, 
ф. шевченко. – к.: Наукова думка, 1998. – т. 10: роки 1657–1658. – 402 с. – 
(серія: “Пам’ятки історичної думки україни”).

XII міжнародний з’їзд славістів. історія, джерелознавство, культуро-
логія та етнологія слов’янських народів: доповіді / Національна академія 
наук україни. український комітет славістів. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського. інститут історії україни. інститут 
археології. інститут української мови. міжнародна слов’янська академія наук. 
редколегія: П. с. сохань (відповідальний редактор), г. в. боряк, с. в. від-
нянський, к. о. джеджула. – к., 1998. – 112 с.

джерелознавство історії україни: довідник / київський національний 
університет ім. т. г. шевченка – кафедра архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки. Національна академія наук україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського / редколегія: 
м. я. варшавчик (голова), г. в. боряк, і. Н. войцехівська, я. с. калакура (за-
ступник голови), с. ф. Павленко, а. г. слюсаренко, П. с. сохань; авторський 
колектив: я. Є. боровський, м. я. варшавчик, і. Н. войцехівська, о. і. ганжа, 
П. в. голобуцький, м. ф. дмитрієнко, л. а. дубровіна, а. Є. заяць, 
а. м. зубко, а. м. іваненко, я. с. калакура, м. П. ковальський, б. і. коро-
льов, в. о. котигоренко, в. П. ляхоцький, Є. м. луценко, л. П. маркітан, 
в. м. матях, і. б. матяш, о. П. мельничук, Ю. а. мицик, с. ф. Павленко, 
м. г. Палієнко, і. д. Пельц, Ю. м. сорока, м. м. хоменко, в. с. шандра, 
П. м. шморгун, м. г. Щербак. – к., 1998. – 212 с. – (серія: “Проблеми еди-
ційної та камеральної архео графії: історія, теорія, методика”. – спец. вип.).

записки науково-дослідної лабораторії історії Південної україни запо-
різького державного університету: Південна україна хVііі–хіх століття / 
культурний центр “хортиця”. Науково-дослідна лабораторія історії Південної 
україни запорізького державного університету. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. редколегія: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, в. а. бре-
хуненко, с. а. лепявко, в. в. кравченко, і. і. лиман, с. р. лях, л. м. маленко, 
Ю. а. мицик, в. і. мільчев, в. о. Пірко, П. с. сохань, г. к. швидько, р. б. ши-
ханов; редколегія тому: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, 
і. і. лиман та ін. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 1998. – вип. 3. – 216 с.

записки науково-дослідної лабораторії історії Південної україни запо-
різького державного університету: Південна україна хVііі–хіх століття / 
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культурний центр “хортиця”. Науково-дослідна лабораторія історії Південної 
україни запорізького державного університету. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. редколегія: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, в. а. бре-
хуненко, с. а. лепявко, в. в. кравченко, і. і. лиман, с. р. лях, л. м. маленко, 
Ю. а. мицик, в. і. мільчев, в. о. Пірко, П. с. сохань, г. к. швидько, р. б. ши-
ханов; редколегія тому: а. в. бойко (головний редактор), с. р. лях та ін. – 
запоріжжя: ра “тандем-у”, 1998. – вип. 1 (4). – 276 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 1998. – Ч. 15. – 12 с. 

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 1998. – Ч. 16. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 1998. – Ч. 17. – 8 с.

історія Національної академії наук україни. 1924–1928: документи і 
матеріали / Національна академія наук україни. Національна бібліотека 
україни ім. в. і. вернадського. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського. упорядники: в. а. кучмаренко, о. г. лу-
говський, т. П. Папакіна, л. і. стрельська, л. м. яременко. редколегія: 
о. с. онищенко (відповідальний редактор), г. в. боряк, л. а. дубровіна, 
в. а. кучмаренко (відповідальний секретар), л. в. муха, в. Ю. омельчук, 
о. і. Путро, П. с. сохань, в. с. Чишко, Ю. і. шаповал. – к.: Нбув, 1998. – 
764 с. – (серія: “джерела з історії науки в україні”).

історія Національної академії наук україни. 1929–1933: документи і 
матеріали / Національна академія наук україни. Національна бібліотека 
україни ім. в. і. вернадського. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського. упорядники: т. в. вересовська, в. г. вру-
блевський, в. а. кучмаренко, т. П. Папаніна, л. і. стрельська, л. м. яременко; 
редколегія: П. с. сохань (відповідальний редактор), г. в. боряк, л. а. дубро-
віна, в. а. кучмаренко (відповідальний секретар), л. в. муха, в. Ю. омельчук, 
о. с. онищенко, р. я. Пиріг, в. с. Чишко, Ю. і. шаповал. – к., 1998. – 544 с. – 
(серія: “джерела з історії науки в україні”).

історія релігій в україні: матеріали VIII міжнародного круглого столу 
(львів, 11–13 травня 1998 р.) / інститут релігієзнавства – філія львівського 
музею історії релігії. інститут української археографії та джерелознавства 
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ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. відділ релі-
гієзнавства інституту філософії НаН україни. редколегія: м. бандрівський, 
в. гаюк, я. дашкевич, л. моравська. – львів: логос, 1998. – 312 с.

колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного 
музею ім. в. в. тарновського: каталог / інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – сектор польової ар-
хеографії. Чернігівський історичний музей. упорядники: с. о. Половникова, 
і. м. ситий. – к., 1998. – 212 с. – (Науково-довідкові видання з історії 
україни. – вип. 44).

Корній Л., Дубровіна Л. болгарський наспів з рукописних нотолінійних 
ірмолоїв україни кінця хVі–хVіі ст. / Національна академія наук україни. 
Національна бібліотека україни ім. в. і. вернадського – інститут рукопису. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
міністерство культури і мистецтв україни. Національна музична академія 
україни ім. П. і. Чайковського. відповідальний редактор о. с. онищенко; 
передмова П. с. соханя; упорядкування, розшифровка, підготовка нотних 
матеріалів до видання, покажчики л. П. корній; кодикологічне дослідження 
та археографічний опис нотолінійних ірмолоїв л. а. дубровіної; редакція 
словесних текстів піснеспівів болгарського наспіву г. П. Півторак; філоло-
гічна редакція Н. м. зубкова; видання підготували о. с. боляк, м. л. скирта. – 
к., 1998. – 326 с. – (з історії музичної спадщини україни).

Кочубей Ю. М. україна і схід: культурні взаємозв’язки україни з наро-
дами близького і середнього сходу 1917–1992: Підручний бібліографічний 
покажчик / Національна академія наук україни. інститут сходознавства 
ім. а. кримського. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. Національна асоціація українознавців. українська 
асоціація сходознавства. – к., 1998. – 228 с.

Купчинський О. земські та гродські судово-адміністративні докумен-
тальні фонди львова / Національна академія наук україни. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. – к., 1998. – 
100 с. – (серія: “Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, 
теорія, методика”. – вип. 33).

Лиман І. церковний устрій запорозьких вольностей (1734–1775) / куль-
турний центр “хортиця”. Науково-дослідна лабораторія історії Південної 
україни запорізького державного університету. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. відповідальний редактор а. в. бойко. – запоріжжя: ра 
“тандем-у”, 1998. – 180 с.

листи михайла грушевського до кирила студинського (1874–1931) / 
Національна академія наук україни. львівське відділення інституту української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. центральний дер-
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жавний історичний архів україни у львові. українська вільна академія наук у 
сша. упорядкування і археографічна передмова г. сварник. – львів; Нью-
йорк: в-во м. П. коць, 1998. – 268 с.

меdiаеvаlіа Uсrаіnіса: ментальність та історія ідей / товариство дослід-
ників центрально-східної Європи. редакційна рада: к. вислобоков, я. Пе-
ленський; редактори: о. толочко, Н. яковенко, л. довга. – к., 1998. – т. V. – 
128 с. 

Модзалевський В. Л. малоросійський родословник / українське генеа-
логічне товариство. центр генеалогії та біографіки. центр генеалогічних 
досліджень. Національна академія наук україни. інститут рукопису Націо-
нальної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. упорядник в. в. томазов; 
редколегія: г. в. боряк, л. а. дубровіна, в. в. томазов, с. в. шурляков (від-
повідальний редактор). – к., 1998. – т. 5. – вип. 2. – 86 + 6 с. 

Наукові праці історичного факультету запорізького державного універ-
ситету / запорізький державний університет. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке від-
ділення. редколегія: ф. г. турченко, П. с. сохань, с. р. лях, с. м. тимченко, 
а. і. карагодін, а. м. Черненко, л. о. Нестеренко, г. м. тощев. – запоріжжя: 
Просвіта, 1998. – вип. іV. – 220 с.; карти. 

Наулко всеволод іванович. до 65-річчя від дня народження та 40-ї річниці 
науково-педагогічної діяльності: біобібліографія / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. упорядники Н. карповець, в. старков, Н. зіневич; автор вступної 
статті П. сохань; відповідальний редактор г. в. боряк. – к., 1998. – 60 с.

Оглоблин О. П. до питання про автора “истории русов” / Національна 
академія наук україни. інститут історії україни. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. інститут архівознавства 
Нбу ім. в. і. вернадського. упорядники: і. в. верба, о. і. Путро; відпові-
дальний редактор в. а. смолій; відповідальний за випуск о. П. реєнт; вступні 
статті: в. а. смолій, о. і. Путро, і. в. верба; коментарі: і. в. верба, а. м. фе-
дірко. – к., 1998. – 149 с.

остання адреса: до 60-річчя соловецької трагедії / служба безпеки 
україни. центр історичної політології інституту політичних і етнонаціо-
нальних досліджень НаН україни. інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: і. драч, 
в. Пристайко, о. Пшенніков, Ю. шаповал, с. шевченко. упорядники: П. ку-
лаковський, Ю. шаповал; відповідальний редактор Ю. шаповал. – к.: сфера, 
1998. – т. 2. – 286 с.

Пасічник М. С. варшава, москва і стамбул у боротьбі за україну (1657–
1665 рр.) / Національна академія наук україни. інститут української архео-
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графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – львівське відділення. 
Науковий редактор г. в. боряк. – львів, 1998. – 306 с.

Південна україна хVііі–хіх століття: записки Науково-дослідної лабо-
раторії історії Південної україни запорізького державного університету / 
культурний центр “хортиця”. Науково-дослідна лабораторія історії Південної 
україни запорізького державного університету. Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського – запорізьке відділення. редколегія: а. в. бойко (головний ре-
дактор), г. в. боряк, і. і. лиман, с. р. лях (відповідальний секретар), л. м. ма-
ленко, Ю. а. мицик, в. о. Пірко, П. с. сохань, г. к. швидько, р. б. шиханов 
(технічний редактор). – запоріжжя: ра “тандем-у”, 1998. – вип. 3. – 216 с.

Південна україна хх століття: записки науково-дослідної лабораторії 
історії Південної україни зду / запорізький державний університет. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни – запорізьке відділення. редколегія “записок науково-дослідної 
лабораторії історії Південної україни зду”: а. в. бойко (головний редактор), 
г. в. боряк, і. і. лиман, с. р. лях, л. м. маленко (відповідальний секретар), 
Ю. а. мицик, в. о. Пірко, П. с. сохань, г. к. швидько, р. б. шиханов (тех-
нічний редактор); редколегія випуску “Південна україна хх століття”: 
а. в. бойко, П. і. гарчев, с. в. кульчицький, в. в. іваненко, р. д. лях, с. р. лях 
(відповідальний редактор), м. м. тимченко, в. г. ткаченко, ф. г. тур-
ченко, р. б. шиханов (технічний редактор). – запоріжжя: ра “тандем-у”, 
1998. – вип. 1 (4). – 280 с.

Подаляк Н. Г. ганза: мир торговли и политики в хі–хVіі столетиях / 
дипломатическая академия при министерстве иностранных дел украины. 
Национальная академия наук украины. институт украинской археографии 
и источниковедения им. м. с. грушевского. – к.: інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни, 1998. – 
204 с.

Посунько О. М. історія Нової сербії та слов’яносербії / інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – 
запорізьке відділення. редколегія: в. к. козирев, в. П. бех, а. в. бойко та 
ін. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 1998. – 84 с. – (серія: “запорізька спадщина”. – 
вип. 8).

Привілеї міста львова (хіV–хVііі ст.) / міське громадсько-культурне 
об’єднання “документальна скарбниця львова”. львівський державний 
університет ім. івана франка. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. цен-
тральний державний історичний архів україни, м. львів. упорядник м. кап-
раль; наукові редактори я. дашкевич, р. шуст. – львів, 1998. – 640 с. – (серія: 
“львівські історичні пам’ятки”. – т. і).
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Просемінарій: медієвістика. історія церкви, науки і культури / київський 
національний університет ім. тараса шевченка – історичний факультет. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. Науковий керівник Просемінарію в. і. ульяновський – к., 
1998. – вип. 2. – 240 с.

рукописна та книжкова спадщина україни. археографічні дослідження 
унікальних архівних та бібліотечних фондів / Національна академія наук 
україни. інститут рукопису Національної бібліотеки україни імені в. і. вер-
надського. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. редколегія: л. а. дубровіна (відповідальний редактор), г. в. боряк 
(заступник відповідального редактора), П. в. голобуцький, Н. м. зубкова, 
г. і. ковальчук, в. і. Наулко, в. Ю. омельчук, о. с. онищенко, м. л. скирта, 
П. с. сохань, П. т. тронько, г. м. Юхимець. – к., 1998. – вип. 4. – 304 с.

Русина О. сіверська земля у складі великого князівства литовського / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського. інститут історії україни. відпові-
дальний редактор в. смолій. – к.: інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського, 1998. – 244 с.

систематичний покажчик до “университетских известий” за 1913–
1919 рр. / Національна академія наук україни. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського. упорядник в. м. Щербатюк. – к., 
1998. – 26 с.

сіверщина в долі істориків та в історичних дослідженнях. – 2-ге вид., 
доп. / Національна академія наук україни. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Новгород-сіверський історико-
культурний музей-заповідник “слово о полку ігоревім”. – к.; Новгород-
сіверський, 1998. – 102 с.

Cхід – захід: історико-культурологічний збірник / міністерство культури 
і мистецтв україни. харківська державна академія культури. Національна 
академія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського – харківська філія. міністерство освіти україни. хар-
ківський державний університет. редколегія: в. в. кравченко (головний ре-
дактор та упорядник), г. в. боряк, в. м. василенко, м. в. дяченко, в. о. крав-
ченко, П. с. сохань, в. м. шейко. – харків: майдан, 1998. – вип. 1. – 264 с. 

україна в другій світовій війні у документах: збірник німецьких архівних 
матеріалів (1941–1942) / львівський державний університет ім. івана франка. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. інститут українознавства ім. і. крип’якевича НаН україни. 
зібрав і впорядкував в. косик. – львів, 1998. – т. 2. – 384 с.

україна і росія в панорамі століть: збірник наукових праць на пошану 
проф. к. м. ячменіхіна / інститут української археографії та джерелознав-
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ства ім. м. с. грушевського НаН україни – сектор польової археографії. 
московський державний університет ім. м. в. ломоносова. Чернігівський 
державний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. редколегія: о. б. ко-
валенко (голова), м. к. бойко, г. в. боряк, в. о. дятлов, л. г. захарова, 
в. П. коваленко, в. м. Половець, в. о. федоров. – Чернігів: сіверянська 
думка, 1998. – 340 с.

Ульяновський В. “русское дело в северо-западном крае” через призму 
історії магнатських архівів сапєг та радзивіллів у хіх ст. / інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
редколегія: г. в. боряк, і. л. бутич, л. а. дубровіна. – к., 1998. – 104 с. – 
(студії. – вип. 1.)

універсали богдана хмельницького 1648–1657 / Національна академія 
наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. упорядники: і. крип’якевич, і. бутич; редколегія: 
в. смолій (голова), г. боряк, і. бутич, л. гісцова, я. дашкевич, Ю. мицик, 
в. остапчук, П. сохань, в. степанков, ф. шабульдо, ф. шевченко, м. шпаку-
ватий, Н. яковенко. – к.: альтернатива, 1998. – 426 с.; іл. – (універсали україн-
ських гетьманів. матеріали до українського дипломатарію).

Чоп В. Нестор иванович махно / институт украинской археографии и 
источниковедения им. м. с. грушевского НаН украины – запорожское от-
деление. редколлегия: в. к. козырев, в. П. бех, а. в. бойко и др. – запорожье: 
ра “тандем-у”, 1998. – 84 с. – (серія: “запорізька спадщина”. – вип. 6).

Чоп В. маруся Никифорова / институт украинской археографии и источ-
никоведения им. м. с. грушевского НаН украины – запорожское отделение. 
редколлегия: в. к. козырев, в. П. бех, а. в. бойко и др. – запорожье: ра 
“тандем-у”, 1998. – 68 с. – (серія: “запорізька спадщина”. – вип. 9).

Шандра В. адміністративні установи Правобережної україни кінця 
XVIII – початку XX ст. в російському законодавстві: джерелознавчий аналі-
тичний огляд / інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: г. в. боряк, і. л. бутич, 
л. а. дубровіна. – к., 1998. – 76 с. – (студії. – вип. 2).

Шиян Р. козацтво Південної україни в останній чверті XVIII ст. / куль-
турний центр “хортиця”. інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відділення. Науково-
дослідна лабораторія історії Південної україни запорізького державного 
університету. – запоріжжя, 1998. – 98 с. – (серія: “запорізька спадщина”. – 
вип. 7).

1999
актуальні проблеми сучасного джерелознавства: матеріали українсько-

російського наукового семінару / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. санкт-
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Петербурзький державний університет – історичний факультет, кафедра дже-
релознавства історії росії. редколегія: г. боряк (співголова, відповідальний 
редактор), л. дубровіна, і. дивний (упорядник, відповідальний секретар), с. ка-
щенко (співголова), е. лєтєнков. – к.; сПб, 1999. – 104 с. – (серія: “Проблеми 
едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – вип. 37).

архіви україни: Науково-практичний журнал / головне архівне управ-
ління україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: р. я. Пиріг (головний ре-
дактор), г. в. боряк (заступник головного редактора), л. м. васько (заступник 
головного редактора), л. а. дубровіна, в. с. лозицький, к. Є. Новохатський, 
г. в. Папакін, П. с. сохань, в. с. шандра, Н. м. яковенко. – 1999. – № 1–6 
(242): Cічень–грудень. – 156 с.

архівознавство. археографія. джерелознавство: міжвідомчий науковий 
збірник / головне архівне управління україни. український державний 
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. Націо-
нальна академія наук україни. інститут історії україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Національна бібліотека 
україни ім. в. і. вернадського – інститут рукопису. інститут біографістики. 
київський національний університет імені тараса шевченка. київський націо-
нальний університет культури і мистецтв. редколегія: г. в. боряк, в. м. вол-
ковинський, м. ф. дмитрієнко, л. а. дубровіна, я. с. калакура, с. г. ку-
лешов, с. в. кульчицький, в. с. лозицький, в. П. ляхоцький, і. б. матяш 
(відповідальний секретар), о. с. онищенко, г. в. Папакін, р. я. Пиріг (від-
повідальний редактор), з. в. Попова, в. а. смолій, в. і. ульяновський, 
в. с. Чишко. – к., 1999. – вип. 1: архів і особа. – 328 с. 

Багалій Д. І. вибрані праці: у 6 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – 
харківська філія. харківський гуманітарний інститут “Народна українська 
академія”. харківський національний університет ім. в. Н. каразіна. редко-
легія: в. і. астахова, к. в. астахова, в. с. бакіров, г. в. боряк, і. в. верба, 
а. о. гайков, л. а. дубровіна, м. г. жулинський, в. в. кравченко (головний 
редактор), т. г. Павлова (відповідальний секретар), м. д. Пилипчук, р. я. Пиріг, 
і. к. рибалка, П. с. сохань; упорядкування, вступна стаття, коментар: 
в. в. кравченко; коментар: с. в. арбузова, в. л. маслійчук, т. г. Павлова, 
в. і. семененко, д. м. Чорний, м. в. Чугуєнко; бібліографія: в. д. Проко-
пова, р. а. ставінський, м. г. швалб, Ю. г. шевченко, с. б. глибицька (біб-
ліографічний редактор). – харків: хгі “Нуа”, золоті сторінки, 1999. – т. 1: 
автобіографія. Ювілейні матеріали. бібліографія. – 600 с.; іл. 

Білокінь С. І. масовий терор як засіб державного управління в срср 
(1917–1941 рр.): джерелознавче дослідження / Національна академія наук 
україни. інститут історі ї  україни. інститут української археографії та дже-
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релознавства ім. м. с. грушевського. всеукраїнське товариство політв’язнів 
і репресованих. київське наукове товариство ім. Петра могили. – к., 1999. – 
448 с.; іл. – (україна у хх ст. – т. і).

бутич іван лукич: біобібліографія: до 80-річчя від дня народження та 
50-ї річниці наукової діяльності / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. упорядник 
м. лозинська; автор вступної статті П. сохань. – к., 1999. – 60 с. 

Верба І. олександр оглоблин: життя і праця в україні. до 100-річчя з дня 
народження / Національна академія наук україни. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. відповідальний редактор 
П. сохань. – к., 1999. – 384 с.

Войцехівська І. володимир іконников: джерелознавчі студії / Національна 
академія наук україни. археографічна комісія. інститут української архео-
графії та джерелознавства імені м. с. грушевського. київський національний 
університет імені тараса шевченка. Науковий редактор я. с. калакура. – к., 
1999. – 360 с. 

волинь і Полісся: уПа та запілля. 1943–1944: документи і матеріали / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського. видавництво “літопис уПа”. головне 
архівне управління при кабінеті міністрів україни. центральний державний 
архів вищих органів влади україни. державний архів рівненської області. упо-
рядники: о. вовк, і. Павленко. редакційна рада: П. сохань, Є. тендера (спів-
голови), г. боряк, я. дашкевич, б. іваненко, в. лозицький, р. Пиріг, П. По-
тічний, м. ріпецький, Ю. шаповал, л. яковлєва. – к.; торонто, 1999. – 724 с. – 
(літопис уПа. Нова серія. – т. 2).

Гвоздик-Пріцак Л. економічна і політична візія богдана хмельницького 
та її реалізація в державі військо запорізьке / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. відповідальний редактор о. мишанич. – к.: обереги, 1999. – 
216 с. (бібліогр.: с. 187–196).

записки науково-дослідної лабораторії історії Південної україни запо-
різького державного університету: Південна україна хVііі–хіх століття / 
запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української архе-
ографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. редколегія: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, в. а. бре-
хуненко, с. а. лепявко, в. в. кравченко, і. і. лиман, с. р. лях, л. м. маленко, 
Ю. а. мицик, в. і. мільчев, в. о. Пірко, П. с. сохань, г. к. швидько, р. б. ши-
ханов; редколегія тому: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, і. і. лиман 
та ін. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 1999. – вип. 1 (4). – 304 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 



275

української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 1999. – Ч. 18. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 1999. – Ч. 19. – 12 с.

іноземні підприємці в україні (за документами меморіального архіву 
роберта ельворті) / Національна академія наук україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. босий, 
в. даниленко, о. кураєв, о. маврін; упорядник П. босий. – кіровоград: 
Littera, 1999. – 184 с.

історія релігій в україні: матеріали іх міжнародної конференції 11–13 
травня 1999 року / інститут релігієзнавства – філія львівського музею історії 
релігії. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни – львівське відділення. відділ релігієзнавства інституту 
філософії НаН україни. редколегія: м. бандрівський, в. гаюк, я. дашкевич, 
а. колодний, л. моравська. – львів: логос, 1999. – кн. і (а–м). – 256 с. 

історія релігій в україні: матеріали іх міжнародної конференції 11–13 
травня 1999 року / інститут релігієзнавства – філія львівського музею історії 
релігії. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – львівське відділення. відділ релігієзнавства ін-
ституту філософії НаН україни. редколегія: м. бандрівський, в. гаюк, 
я. дашкевич, а. колодний, л. моравська. – львів: логос, 1999. – кн. іі 
(Н–я). – 248 с.

каталог стародрукованих книг, що зберігаються у центральному держав-
ному історичному архіві україни у києві (цдіак україни) 1494–1764 / ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. головархів україни. центральний державний історичний архів 
у києві. упорядники: г. в. боряк, о. г. Полегайлов (старший упорядник), 
і. о. ціборовська-римарович, Н. м. яковенко; редколегія: ф. П. шевченко 
(відповідальний редактор), л. я. демченко, о. м. дзюба, о. г. Полегайлов, 
і. о. ціборовська-римарович, Н. м. яковенко. – к., 1999. – 268 с.

Ковальский Н. П. Некоторые проблемы теории и методики исторического 
источниковедения / запорожский государственный университет. институт 
украинской археографии и источниковедения им. м. с. грушевского – запо-
рожское отделение. запорожское научное общество им. я. Новицкого. ред-
коллегия: Н. а. белик, с. в. белоножко, а. в. бойко (ответственный за 
выпуск), а. р. давлетов, Ю. П. князьков, с. р. лях, ф. г. турченко. – запо-
рожье: ра “тандем-у”, 1999. – 36 с. 

Козирєв В. К. матеріали до історії адміністративно-територіального устрою 
Південної україни (друга половина XVIII – перша полонина XIX століття) / 
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запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української архео-
графії та джерелознавства імені м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. редколегія: а. в. бойко (головний редактор, відповідальний за 
випуск), в. і. мільчев, Н. в. сурева, і. в. самко, г. і. шахров. – запоріжжя, 
1999. – 530 с. – (серія: “джерела з історії Південної україни”. – т. 1).

люстрації королівщин українських земель XVI–XVIII ст.: матеріали до 
реєстру рукописних та друкованих текстів / інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. упорядник р. в. май-
борода. – к., 1999. – 316 с. 

матеріали засідань історичної та археографічної комісій Нтш в україні / 
Наукове товариство ім. шевченка в україні – історико-філософська секція. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – львівське відділення. львівський національний університет 
ім. івана франка – інститут історичних досліджень. редколегія: я. грицак, 
я. дашкевич, о. купчинський, і. скочиляс. – львів, 1999. – вип. 2: 1995–
1997 рр. – 480 с.

михайло грушевський і українська історична наука: матеріали наукової 
конференції, присвяченої м. с. грушевському (львів, 24–25 жовтня 1994 р.; 
харків, 25 серпня 1996 р.; львів, 29 вересня 1996 р.) / інститут історичних 
досліджень львівського державного університету ім. і. франка. Національна 
академія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського – львівське відділення. редколегія: я. грицак, я. даш-
кевич. – львів, 1999. – VI + 378 с.

Мицик Ю., Брехуненко В. джерела з історії жовтоводської битви 1648 р. / 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – запорізьке відділення. запорізьке наукове товариство ім. я. Но-
вицького. культурний центр “хортиця”. Науково-дослідна лабораторія Пів-
денної україни запорізького державного університету. редколегія серії: 
в. козирєв (відповідальний редактор), с. абросимова, г. боряк, а. бойко 
(науковий редактор), с. лях, Ю. мицик, П. сохань, в. текуч, г. шахров, 
г. швидько, р. шиханов. – запоріжжя: ра “тандем-у”. 1999. – 52 с. – (серія: 
“старожитності Південної україни”. – вип. 4).

міжконфесійні взаємини на Півдні україни хVііі–хх століття / запо-
різький державний університет. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відділення. 
запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. державний архів запорізької 
області. авторський колектив: а. бойко, т. грушова (жижкова), о. ігнатуша, 
і. лиман, в. мільчев, л. рощина, р. шиян. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 
1999. – 252 с.

Мільчев В. матеріали до історії болгарського населення україни XVііі 
століття / культурний центр “хортиця”. інститут української археографії та 
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джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відділення. 
Науково-дослідна лабораторія історії Південної україни запорізького держав-
ного університету. відповідальний за випуск а. в. бойко. – запоріжжя: ра 
“тандем-у”, 1999. – 230 с.

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. сохань (відповідальний ре-
дактор), г. боряк, Ю. мицик, в. Наулко, в. ульяновський, в. шандра, 
Ю. шаповал. – к., 1999. – т. 3. – 654 с.

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. сохань (відповідальний ре-
дактор), г. боряк, Ю. мицик, в. Наулко, в. ульяновський, в. шандра, 
Ю. шаповал. – к., 1999. – т. 4. – 414 с. 

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни – запорізьке відділення. запорізьке наукове товариство ім. я. Но-
вицького. редколегія: П. сохань (відповідальний редактор), г. боряк, 
Ю. мицик, в. Наулко, в. ульяновський, в. шандра, Ю. шаповал. – к., 1999. – 
т. 5. – 296 с.

Наукові праці історичного факультету запорізького державного універ-
ситету / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. запорізький державний 
університет. редколегія: ф. г. турченко, П. с. сохань, с. р. лях, с. м. тим-
ченко, а. і. карагодін, а. м. Черненко, л. о. Нестеренко, г. м. тощев. – за-
поріжжя: Просвіта, 1999. – вип. V. – 232 с.

Наукові праці історичного факультету запорізького державного універ-
ситету / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. запорізький державний 
університет. редколегія: ф. г. турченко, П. с. сохань, с. р. лях, с. м. тим-
ченко, а. і. карагодін, а. м. Черненко, л. о. Нестеренко, г. м. тощев. – за-
поріжжя: Просвіта, 1999. – вип. Vі. – 238 с. 

Наукові праці історичного факультету запорізького державного універ-
ситету / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. запорізький державний 
університет. редколегія: ф. г. турченко (відповідальний редактор), П. с. со-
хань, с. р. лях, с. м. тимченко, а. і. карагодін, а. м. Черненко, а. в. бойко, 
л. о. Нестеренко. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 1999. – вип. Vіі. – 236 с.

Наукові праці історичного факультету запорізького державного універ-
ситету / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. запорізький державний 
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університет. редколегія: ф. г. турченко (відповідальний редактор), П. с. со-
хань, с. р. лях, с. м. тимченко, а. і. карагодін, а. м. Черненко, а. в. бойко, 
л. о. Нестеренко. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 1999. – вип. Vііі. – 280 с.

Непомнящий А. А. записки путешественников и путеводители в развитии 
исторического краеведения крыма (последняя треть XVIII – начало XX века) / 
Национальная академия наук украины. институт украинской археографии и 
источниковедения им. м. с. грушевского. – к., 1999. – 212 с. – (Научно-
справочные издания по истории украины. – вып. 46).

Никитенко Н. М. русь и византия в монументальном комплексе софии 
киевской: историчсская проблематика / институт украинской археографии и 
источниковедения им. м. с. грушевского НаН украины. министерство 
культуры и искусств украины. киевский государственный университет культуры 
и искусств. – к., 1999. – 294 с.

Німчук В. Походження та історія назви “січ” / інститут української ар-
хеографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запо-
різьке відділення. інститут української мови НаН україни. запорізький 
державний університет. запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. 
редколегія серії: г. в. боряк, а. в. бойко (науковий редактор), с. р. лях, 
в. і. мільчев, в. о. Пірко, П. с. сохань, в. м. текуч, г. к. швидько, 
г. і. шахов. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 1999. – 84 с. – (запорізька спад-
щина. – вип. 10).

Перший всеукраїнський православний церковний собор уаПц (14–30 
жовтня 1921 р.): документи і матеріали / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
Програма дослідження українських церков канадського інституту (альберт-
ський університет). головне архівне управління при кабінеті міністрів 
україни. центральний державний архів вищих органів влади і управління 
україни. упорядники: г. м. михайличенко, л. б. Пилявець, і. м. Преловська; 
редколегія: с. м. Плохій, П. с. сохань (голова), л. в. яковлєва. – к.; львів, 
1999. – 560 с. 

Південна україна хVіі–хіх століття: записки науково-дослідної лабо-
раторії історії Південної україни зду / запорізький державний університет. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – запорізьке відділення. редколегія: а. в. бойко (головний 
редактор), г. в. боряк, і. і. лиман, с. р. лях, л. м. маленко, в. і. мільчев 
(відповідальний секретар), Ю. а. мицик, в. о. Пірко, П. с. сохань, 
г. к. швидько, р. б. шиханов (технічний редактор). – запоріжжя: ра “тан-
дем-у”, 1999. – вип. 4 (5). – 304 с. 

Просемінарій: медієвістика. історія церкви, науки і культури / київський 
національний університет імені тараса шевченка – історичний факультет. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
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НаН україни. Науковий керівник Просемінарію в. і. ульяновський; редко-
легія: г. в. боряк, л. а. дубровіна, в. в. кравченко, о. П. крижанівський, 
в. а. Потульницький. – к., 1999. – вип. 3. – 267 с. 

Радько П. Г. Національні традиції державотворення в українській істо-
ріографії та політичній літературі хіх–хх століть: концепції, ідеї, реалії / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського. відповідальний редактор П. с. со-
хань. – к., 1999. – 388 с. 

реєстр війська запорозького 1649 року. алфавітний покажчик: літера а. 
Пробний зошит / Національна академія наук україни. археографічна комісія. 
українська ономастична комісія. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського. укладач з. рубцева; передмова а. Непо-
купного; редактор Н. Черкаська. – к., 1999. – 76 с. 

репертуар української книги. 1798–1916: матеріали до бібліографії / На-
ціональна академія наук україни. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського – львівське відділення. львівська наукова 
бібліотека ім. в. стефаника НаН україни. упорядники: л. і. ільницька, 
о. і. хміль; науковий редактор я. р. дашкевич; відповідальний редактор л. і. кру-
шельницька. – львів, 1999. – т. 3: 1887–1894. – 428 с.

репертуар української книги. 1798–1916: матеріали до бібліографії / На-
ціональна академія наук україни. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського – львівське відділення. львівська наукова 
бібліотека ім. в. стефаника НаН україни. упорядники: л. і. ільницька, 
о. і. хміль; науковий редактор я. р. дашкевич; відповідальний редактор л. і. кру-
шельницька. – львів, 1999. – т. 4: 1895–1900. – 488 с.

руська (волинська) метрика. книга за 1652–1673 рр. / острозька ака-
демія. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни – острозьке відділення. російський державний архів 
давніх актів “археографічний центр”. Instytut Historyczny Uniwersytetu 
Warszawskiego сentrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej. упорядник П. м. ку-
лаковський; редколегія: і. Ґраля, м. диґо, м. Наґельський, і. а. тихонюк, 
б. м. флоря, Ю. м. ескін. – острог; варшава; м., 1999. – 608 с. – (серія: 
“Пам’ятки історії східної Європи. джерела хV–хVіі ст.”. – т. V).

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія: з історії – м. к. бойко, г. в. боряк, в. о. горбик, 
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в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, 
о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: Є. П. ананко, 
м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, Ю. р. коцюбинський, 
в. П. маслов, с. і. Пономаренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, 
П. с. сохань, л. в. студьонова, б. і. суховірський, П. т. тронько, П. і. устенко, 
в. ф. Чепурний, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: деснянська правда, 
1999. – № 4 (28): вересень–жовтень. – 216 с. 

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія: з історії – м. к. бойко, г. в. боряк, в. о. горбик, 
в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, 
о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: Є. П. ананко, 
м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, Ю. р. коцюбинський, 
в. П. маслов, с. і. Пономаренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, 
П. с. сохань, л. в. студьонова, б. і. суховірський, П. т. тронько, П. і. устенко, 
в. ф. Чепурний, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: деснянська правда, 
1999. – № 5 (29): вересень–жовтень. – 220 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія: з історії – м. к. бойко, г. в. боряк, в. о. горбик, 
в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, 
о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: Є. П. ананко, 
м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, Ю. р. коцюбинський, 
в. П. маслов, с. і. Пономаренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, 
П. с. сохань, л. в. студьонова, б. і. суховірський, П. т. тронько, П. і. устенко, 
в. ф. Чепурний, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: деснянська правда, 
1999. – № 6 (30): листопад–грудень. – 268 с.

студії з архівної справи та документознавства / НаН україни. головне 
архівне управління україни. український державний науково-дослідний 
інститут архівної справи та документознавства. інститут історії україни. 
інститут східноєвропейських досліджень. інститут української археографії 



281

та джерелознавства ім. м. с. грушевського. східноєвропейський дослідний 
інститут ім. в. липинського (сша). редколегія тому: р. Пиріг (голова), с. куль-
чицький (співголова), в. ляхоцький, я. Пеленський (співголова), л. дубро-
віна, о. копиленко, г. Папакін, П. сохань; оргкомітет: о. бай, г. боряк, 
в. верстюк, о. коваленко, с. кульчицький (співголова оргкомітету), м. лу-
кашевич, в. ляхоцький, л. Новохатько, г. Папакін (секретар оргкомітету), 
я. Пеленський, р. Пиріг (співголова оргкомітету), П. сохань, г. темко, 
о. скоропадська-отт, і. усенко, а. шевченко; відповідальний редактор 
г. Папакін. – к., 1999. – т. 5: друга міжнародна наукова конференція: гетьман 
Павло скоропадський та українська держава 1918 року. Присвячується 125-
річчю від дня народження П. П. скоропадського та 80-річчю утворення 
української гетьманської держави. – 264 с.

Таранец С. В. куреневское тримонастырье: история русского старообряд-
ческого центра в украине (1675–1935). – к., 1999. – 160 с.

україна в другій світовій війні у документах: збірник німецьких архівних 
матеріалів (1942–1943) / львівський державний університет ім. і. франка. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. інститут українознавства ім. і. крип’якевича НаН україни. упо-
рядник в. м. косик. – львів, 1999. – т. 3. – 384 с.

україна на порозі ххі століття: актуальні питання історії: збірник нау-
кових праць / інститут політичних і етнонаціональних досліджень НаН 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. Чернігівський державний педагогічний університет 
ім. т. г. шевченка. редколегія: о. б. коваленко (голова редколегії), г. в. боряк, 
в. о. дятлов, в. в. кривошея, в. і. кучер, о. м. майборода, в. ф. солдатенко, 
Ю. і. шаповал, в. і. Юрчук. – к.: стилос, 1999. – 249 с.

український археографічний щорічник. Нова серія / Національна академія 
наук україни. археографічна комісія. інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. с. сохань (голова редко-
легії), г. в. боряк (заступник голови редколегії), і. м. забіяка, Н. П. старченко 
(відповідальний секретар), я. р. дашкевич, л. а. дубровіна, Ю. а. мицик, 
в. і. Наулко, р. я. Пиріг, о. в. тодійчук, в. і. ульяновський, в. с. шандра, 
Ю. і. шаповал. – к., 1999. – вип. 3/4. – 752 с. – (український археографічний 
збірник. – т. 6/7).

українські архівісти: біобібліографічний довідник: у 3 вип. / головне 
архівне управління при кабінеті міністрів україни. український державний 
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. упорядники: о. м. коваль, і. б. матяш, в. с. шандра; редколегія: 
в. с. шандра (відповідальний редактор), г. в. боряк, в. П. ляхоцький, 
і. б. матяш, р. я. Пиріг. – к., 1999. – вип. 1: XIX ст. – 1930-ті рр. – 370 с.



282

Федорук Я. історія україни в життєписах князів та гетьманів: Посібник 
для учнів. – тернопіль: Навчальна книга “богдан”, 1999. – 80 с.; іл.

Фліз Д. П. де ля. альбоми / Національна академія наук україни. інститут 
укра їнської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. інститут 
рукопису Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського. катедра 
української культури та етнографії ім. гуцуляків університету альберта (ка-
нада). редколегія: г. боряк, я. дашкевич, і. дивний, л. дубровіна, а. жуков-
ський, Н. карповець, о. коваленко, Ю. кочубей, б. медвідський, в. Наулко 
(заступник голови), м. Притикіна, П. сохань (голова), в. старков (відпові-
дальний секретар). – к., 1999. – т. 2. – 688 с. – (етнографічно-фольклорна 
спадщина).

Шандра В. С. київське генерал-губернаторство (1832–1914): історія ство-
рення та діяльності, архівний комплекс і його інформативний потенціал / 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства. – к., 1999. – 142 с. 

Щоденник аркадія любченка / інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. 
упорядник Ю. луцький. – львів; Нью-йорк: вид-во м. П. коць, 1999. – 
384 с.

2000
Апанович О. федір Павлович шевченко. історик, архівіст, історіограф, 

джерелознавець, археограф, організатор науки, людина: спогади та історіо-
графічний аналіз / Національна академія наук україни. інститут історії 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. державний комітет архівів україни. редактори в. стехун, Н. Чер-
каська. – к., 2000. – 180 с.

архів коша Нової запорозької січі. корпус документів 1734–1775 / 
державний комітет архівів україни. центральний державний історичний 
архів україни, м. київ. Національна академія наук україни. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. головна ред-
колегія: П. с. сохань (голова), о. м. апанович, г. в. боряк, і. л. бутич, 
л. з. гісцова, я. р. дашкевич, а. і. жуковський, Ю. а. мицик, о. о. мав-
рін, р. я. Пиріг, о. й. Пріцак, в. а. смолій; упорядники тому: л. з. гісцова 
(старший упорядник), д. л. автономов, л. я. демченко, Є. і. дрозд, о. в. іг-
натова, т. л. кузик, х. г. лащенко, л. м. муравцева, в. в. стафійчук, 
л. а. сухих; науковий редактор тому і. л. бутич. – к., 2000. – т. 2. – 752 с. – 
(серія: “джерела з історії українського козацтва”).

архіви україни: Науково-практичний журнал / головне архівне управ-
ління україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. гру шевського НаН україни. редколегія: р. я. Пиріг (головний ре-



283

дактор), г. в. боряк (заступник головного редактора), л. м. васько (за-
ступник головного редактора), л. а. дубровіна, в. с. лозицький, к. Є. Ново-
хатський, г. в. Папакін, П. с. сохань, в. с. шандра, Н. м. яковенко. – 
2000. – № 1–3 (243): Cічень–червень. – 104 с. 

архіви україни: Науково-практичний журнал / головне архівне управ-
ління україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: р. я. Пиріг (головний ре-
дактор), г. в. боряк (заступник головного редактора), л. м. васько (заступник 
головного редактора), л. а. дубровіна, в. с. лозицький, к. Є. Новохатський, 
г. в. Папакін, П. с. сохань, в. с. шандра, Н. м. яковенко. – 2000. – № 4–6 
(244): липень–грудень. – 104 с.

архівознавство. археографія. джерелознавство: міжвідомчий збірник 
наукових праць / державний комітет архівів україни. український державний 
науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. Національ-
на академія наук україни. інститут історії україни. інститут української архео-
гра фії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Національна бібліотека 
україни ім. в. і. вернадського – інститут рукопису. інститут біографістики. 
київський національний університет імені тараса шевченка. київський націо-
нальний університет культури і мистецтв. редколегія: р. я. Пиріг (голова), 
г. в. бо ряк, в. м. волковинський, м. ф. дмитрієнко, л. а. дубровіна, я. с. ка-
ла   ку  ра, с. г. кулешов, с. в. кульчицький, в. с. лозицький, і. б. матяш (відпо-
ві  дальний секретар), о. с. онищенко, г. в. Папакін, з. в. Попова, в. а. смолій, 
в. і. ульяновський, в. с. Чишко. – к., 2000. – вип. іі: архіво знавчі читання. – 
280 с. 

Ачкіназі Б. О. франція: від війни до миру. Політичні сили й проблеми 
післявоєнного устрою 1918–1924 / Національна академія наук україни. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
відповідальний редактор в. м. даниленко. – к., 2000. – 372 с.

Бойко А. В. джерела з історії ярмарок Південної україни останньої чверті 
XVIII – першої половини XIX століття / запорізьке наукове товариство ім. я. Но-
вицького. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 
2000. – 136 с. – (серія: “старожитності Південної україни”. – вип. 6).

Бойко А. В. Південна україна останньої чверті XVIII ст.: аналіз джерел / 
інститут української археографії та джерелознавства НаН україни. запо-
різьке наукове товариство ім. я. Новицького. – к.: друк. дільниця запорізь-
кого наукового товариства ім. я. Новицького, 2000. – 308 с. 

Бондаренко К. атланти і каріатиди з-під “даху” президента. – львів: 
кальварія, 2000. – 184 с.

Борщак І. україна в літературі західної Європи / Національна академія 
наук україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-



284

шевського. упорядник з. борисюк; редколегія: П. сохань, я. дашкевич, а. жу-
ковський, о. маврін, о. кураєв; науковий редактор я. дашкевич; перекладачі: 
л. дзюба, т. клінченко, о. кураєв, о. рубльов, Н. яковенко, я. ящук. – к., 
2000. – 368 с. 

Боряк Г., Дубик М., Маковська Н. “Нацистське золото” з україни: у по-
шуках архівних свідчень / український національний фонд «взаєморозуміння 
та примирення”. державний комітет архівів україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. від-
повідальний редактор і. лушніков. – к., 2000. – вип. 2: матеріали до реєстру 
вилучених у населення коштовностей. – 388 с.

Варварцев М. україна й італія у наукових, освітніх та літературних взає-
минах (друга половина хіх – початок хх ст.) / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. відповідальний редактор П. с. сохань. – к., 2000. – 108 с. (до-
кументи, епістолярії, матеріали).

видання україномовних епістолярних джерел кінця хіх – середини 
хх ст.: методичні рекомендації / державний комітет архівів україни. україн-
ський державний науково-дослідний інститут архівної справи та докумен-
тознавства. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. упорядники: і. гирич, в. ляхоцький. редактор 
л. васько. – к., 2000. – 48 с. – (серія: “Проблеми едиційної та камеральної 
археографії: історія, теорія, методика”. – вип. 38).

Гваньїні О. хроніка про татарську землю / запорізький державний універ-
ситет. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни – запорізьке відділення. запорізьке наукове товариство 
ім. я. Новицького. упорядкування, переклад з польської мови, вступ та ко-
ментар Ю. мицика. редколегія серії: с. в. абросимова, г. в. боряк, а. в. бойко 
(науковий редактор), с. р. лях, в. і. мільчев, Ю. а. мицик, П. с. сохань, 
г. і. шахров, г. к. швидько, р. б. шиханов. – запоріжжя: ра “тан дем-у”, 
2000. – 76 с. – (серія: “старожитності Південної україни”. – вип. 5).

грецькі рукописи у зібраннях києва: каталог / Національна академія 
наук україни. Національна бібліотека ім. в. вернадського – інститут руко-
пису. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського. інститут історії україни. інститут українських студій гарвардського 
університету. упорядник Є. Чернухін. – к.; вашингтон, 2000. – 384 с. 

Грушевський М. С. історія україни-руси: в 11 т., 12 кн. / інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
інститут історії україни НаН україни. український науковий інститут гар-
вардського університету. центр досліджень історії україни імені Петра яцика 
при канадському інституті українських студій (університет альберти). упо-
рядники: м. м. капраль, я. о. федорук; відповідальний редактор я. р. даш-
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кевич; редколегія: П. с. сохань (голова), г. в. боряк (відповідальний се-
кретар), л. винар, і. б. гирич, г. грабович, я. р. дашкевич, м. г. жулинський, 
о. Пріцак, л. в. решодько, ф. сисин, в. а. смолій (заступник голови), 
о. П. толочко, П. П. толочко, ф. П. шевченко. – к.: Наукова думка, 2000. – 
т. 11: Покажчик імен. – 520 с.

Гудь Б. українці – поляки: хто винен? у пошуках першопричин українсько-
польських конфліктів першої половини хх століття / інститут української 
архео графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львів-
ське відділення. українсько-Польський форум. центр наукових досліджень та 
інтеграції країн центрально-східної Європи. – львів: кальварія, 2000. – 
192 с.

Дивный И. В. страницы военного некрополя старой одессы: биографи-
ческий справочник / государственный комитет архивов украины. Нацио-
нальная академия наук украины. институт украинской археографии и источ-
никоведения им. м. с. грушевского. – к., 2000. – кн. 2. – 186 с.; ил. – (серія: 
“Некрополі україни”. – вип. 5).

дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки другої світової війни: 
анотований перелік документів і матеріалів / державний комітет архівів 
україни. державний архів дніпропетровської області. Національна академія 
наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. упорядник д. мєшков; відповідальний редактор 
г. боряк; вступна стаття м. дубик, д. мєшкова. – к., 2000. – 76 с. – (серія: 
“Проб леми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика”. – 
вип. 24. доля культурних скарбів україни під час другої світової війни: 
архіви, бібліотеки, музеї. – вип. 3).

записки науково-дослідної лабораторії історії Південної україни запо-
різького державного університету: Південна україна хVііі–хіх століття / 
запорізький державний університет. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відді-
лення. херсонський державний педагогічний університет. редколегія: 
а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, в. а. брехуненко, с. а. лепявко, 
в. в. кравченко, і. і. лиман, с. р. лях, л. м. маленко, Ю. а. мицик, 
в. і. мільчев, в. о. Пірко, П. с. сохань, г. к. швидько, р. б. шиханов; ред-
колегія тому: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, і. і. лиман та 
ін. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2000. – вип. 5. – 302 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2000. – Ч. 20. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське гераль-
дичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту української 
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археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. ре-
дактор а. б. гречило. – львів, 2000. – Ч. 21. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2000. – Ч. 22. – 16 с.

історія релігій в україні: Праці X міжнародної наукової конференції 
(львів, 16–19 травня 2000 р.) / інститут релігієзнавства – філія львівського 
музею історії релігії. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. відділення 
релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. редакційна рада: 
о. боднар, о. григоренко, о. гринів, я. дашкевич, я. запаско, р. захарчук-
Чугай, м. кашуба, а. колодний, і. крупський, о. Нестуля, в. Пащенко, 
м. рибачук, м. станкевич, г. стельмащук, П. яроцький; редколегія: в. гаюк, 
я. дашкевич, л. моравська. – львів: логос, 2000. – кн. 1. – 436 с.

історія релігій в україні: Праці X міжнародної наукової конференції 
(львів, 16–19 травня 2000 р.) / інститут релігієзнавства – філія львівського 
музею історії релігії. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. відділення 
релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. редакційна рада: 
о. боднар, о. григоренко, о. гринів, я. дашкевич, я. запаско, р. захарчук-
Чугай, м. кашуба, а. колодний, і. крупський, о. Нестуля, в. Пащенко, 
м. рибачук, м. станкевич, г. стельмащук, П. яроцький; редколегія: в. гаюк, 
я. дашкевич, л. моравська. – львів: логос, 2000. – кн. 2. – 288 с.

картографія та історія україни: збірник наукових праць / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни – львівське відділення. брандонський університет (манітоба, ка-
нада). редколегія: я. дашкевич, Ю. сливка, П. сохань, о. шаблій, а. руд-
ницький, андрій болеслав Перкаль; упорядник тому м. вавричин. – львів; 
к.; Нью-йорк: вид-во м. П. коць, 2000. – 348 с.; іл. карт.

Литвин С. симон Петлюра у 1917–1926 роках: історіографія та дже-
рела / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни. – к., 2000. – 462 с. 

Маленко Л. азовське козацьке військо (1828–1866) / запорізький дер-
жавний університет. запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – запорізьке відділення. – запоріжжя, 2000. – 514 с. 

Мицик Ю. отаман іван сірко / запорізьке наукове товариство ім. я. Но-
вицького. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. редколегія: в. козирев 
(відповідальний секретар), в. бех, г. боряк, а. бойко (науковий редак-
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тор), с. лях, П. сохань, в. текуч, г. швидько (відповідальна за випуск), 
г. шахров. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2000. – 44 с. – (серія: “запорізька 
спадщина”. – вип. 11).

На службі кліо: збірник наукових праць на пошану любомира романа 
винара, з нагоди 50-ліття його наукової діяльності / українське історичне 
товариство. міжнародна асоціація україністів. інститут українознавства 
ім. і. крип’якевича НаН україни. інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. Наукове товариство 
ім. шевченка у львові. Чернівецький національний університет ім. Ю. федь-
ковича. університет “острозька академія”. головна редколегія: м. брайчев-
ський, о. домбровський, і. гирич; редколегія: м. жулинський, а. жуков-
ський, я. ісаєвич, я. калакура, м. ковальський, о. купчинський, Ю. макар, 
Ю. мицик, в. сергійчук, о. сидоренко, П. сохань, л. сакада (відповідальний 
секретар). – к.; Нью-йорк; торонто; Париж; львів, 2000. – 820 с.

Наукові праці історичного факультету запорізького державного універ-
ситету / запорізький державний університет. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке від-
ділення. редколегія: ф. г. турченко (відповідальний редактор), П. с. со-
хань, с. р. лях, с. м. тимченко, а. і. карагодін, а. м. Черненко, а. в. бойко, 
л. о. Нестеренко, г. м. тощев. – запоріжжя: зду, 2000. – вип. іх. – 250 с. 

Національні інтереси: збірник / група дослідження проблем суверенітету, 
національних інтересів і безпеки. При сприянні львівського відділення ін-
ституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни / редколегія: г. башнянин, с. горевалов, я. дубров, б. ко-
вальчук, і. михасюк; редакційна рада: я. дашкевич (голова редради і редко-
легії), г. башнянин, с. гелей та ін. – львів, 2000. – вип. 3. – 64 с. 

україна крізь віки: Навчальний посібник з історії україни для середніх 
шкіл: збірник статей / упорядник м. слабошпицький. редколегія: я. даш-
кевич, в. загорій, я. ісаєвич, Ю. мицик, т. сергійчук, м. слабошпицький, 
я. яцків. – к.: ярославів вал, 2000. – 232 с.

Південна україна хVііі–хіх ст.: записки науково-дослідної лабораторії 
історії Південної україни зду / інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відділення. 
запорізький державний університет. херсонський державний педагогічний 
університет. редколегія: а. бойко (головний редактор), г. боряк, і. ли-
ман, с. лях, л. маленко, в. мільчев, Ю. мицик, в. Пірко, П. сохань, 
г. швидько, р. шиханов. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2000. – вип. 1 (7). – 
302 с.

Південна україна хVііі–хіх століття: записки науково-дослідної лабо-
раторії історії Південної україни зду / запорізький державний університет. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
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НаН україни – запорізьке відділення. херсонський державний педагогічний 
університет. редколегія: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, 
і. і. лиман, с. р. лях, л. м. маленко, в. і. мільчев (відповідальний секретар), 
Ю. а. мицик, в. о. Пірко, П. с. сохань, г. к. швидько, р. б. шиханов (тех-
нічний редактор). – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2000. – вип. 5. – 302 с. 

Привілеї національних громад міста львова (хіV–хVііі ст.) / міське 
громадсько-культурне об’єднання “документальна скарбниця львова”. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – львівське відділення. львівський національний університет 
ім. івана франка. інститут сходознавства ім. а. кримського НаН україни. 
центральний державний історичний архів, м. львів. упорядник м. капраль; 
наукові редактори я. дашкевич, р. шуст. – львів, 2000. – 576 с. – (серія: 
“львівські історичні пам’ятки”. – т. іі).

Просемінарій: медієвістика. історія церкви, науки і культури / київський 
національний університет імені тараса шевченка – історичний факультет. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. Науковий керівник Просемінарію в. і. ульяновський. редко-
легія: г. в. боряк, л. а. дубровіна, в. в. кравченко, о. П. крижанівський, 
в. а. Потульницький. – к., 2000. – вип. 4. – 246 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: 
Є. П. ананко, м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, 
Ю. р. коцюбинський, в. П. маслов, в. в. мельничук, с. і. Пономаренко, 
о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, П. с. сохань, л. в. студьонова, 
б. і. суховірський, П. т. тронько, П. і. устенко, в. ф. Чепурний, ф. і. шпиг, 
о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: деснянська правда, 2000. – № 2 
(32): березень–квітень. – 236 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держуні-
верситет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
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україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: 
Є. П. ананко, м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, 
Ю. р. коцюбинський, в. П. маслов, в. в. мельничук, с. і. Пономаренко, 
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Є. П. ананко, м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, 
в. П. маслов, в. в. мельничук, с. і. Пономаренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, 
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архівознавство. археографія. джерелознавство: міжвідомчий збірник 
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трієнко, л. а. дубровіна, я. с. калакура, с. г. кулешов, с. в. кульчицький, 
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харківська філія. харківський гуманітарний інститут “Народна українська 
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релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. редакційна рада: 
о. боднар, о. григоренко, о. гринів, я. дашкевич, я. запаско, р. захарчук-
Чугай, м. кашуба, а. колодний, і. крупський, о. Нестуля, в. Пащенко, 
м. рибачук, м. станкевич, г. стельмащук, П. яроцький; редколегія: в. гаюк, 
я. дашкевич, л. моравська. – львів: логос, 2001. – кн. 1. – 474 с. 

історія релігій в україні: Праці XI міжнародної наукової конференції 
(львів, 16–19 травня 2001 р.) / інститут релігієзнавства – філія львівського 
музею історії релігії. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. відділення 
релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. редакційна рада: 
о. боднар, о. григоренко, о. гринів, я. дашкевич, я. запаско, р. захарчук-
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Чугай, м. кашуба, а. колодний, і. крупський, о. Нестуля, в. Пащенко, 
м. рибачук, м. станкевич, г. стельмащук, П. яроцький; редколегія: в. гаюк, 
я. дашкевич, л. моравська. – львів: логос, 2001. – кн. 2. – 416 с.

Лазаревський О. Г. Нинішньому – з пам’яттю про минуле: спогади / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського. Передмова, упорядкування і. за-
біяки. – к.: мегион, 2001. – 294 с.; іл.

Леп’явко С. великий кордон як фактор формування українського козацтва 
(XVI ст.) / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. запорізьке наукове товари-
ство ім. я. Новицького. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2001. – 64 с. – (серія: 
“запорізька спадщина”. – вип. 12).

листування михайла грушевського / українське історичне товариство. 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського. упорядники: г. бурлака, і. гирич, 
р. майборода, в. Наулко; редактор л. винар. – к.; Нью-йорк; Париж; львів; 
торонто, 2001. – т. іі. – 412 с.; іл. – (серія: “епістолярні джерела грушев-
ськознавства”).

листування б. грінченко – ф. вовк / інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відді-
лення. запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. упорядник в. і. На-
улко; вступ та коментарі в. Наулка, Н. карповець, Н. зіневич. – запоріжжя: 
ра “тандем-у”, 2001. – 52 с. – (серія: “старожитності Південної україни”. – 
вип. 7).

листування федора вовка з володимиром гнатюком / Національна ака-
демія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. інститут археології. львівська наукова бібліотека 
ім. в. стефаника. упорядкування та коментарі в. Наулка, Н. руденко, 
о. франко; передмова в. Наулка; редколегія: П. с. сохань (відповідальний 
редактор), л. і. крушельницька, в. і. Наулко, м. м. романюк, о. о. франко. – 
львів; к., 2001. – 216 с.

Литвин С. суд історії: симон Петлюра і петлюріана / Національна ака-
демія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. Національна академія оборони україни. український 
інститут воєнної історії. – к.: вид-во ім. олени теліги, 2001. – 640 с.; іл.

Макар В. спомини та роздуми: зібрання творів: у 4 т. / інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
редактори: м. кулик, р. кулик, П. Потічний. – торонто; к., 2001. – т. 1: від 
бистриці до бугу (1911–1929). – 448 с.

Макар В. спомини та роздуми: зібрання творів: у 4 т. / інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
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редактори: м. кулик, р. кулик, П. Потічний. – торонто; к., 2001. – т. 2: бойові 
друзі. – 371 с.

Макар В. спомини та роздуми: зібрання творів: у 4 т. / інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
редактори: м. кулик, р. кулик, П. Потічний. – торонто; к., 2001. – т. 3. – кн. 2: 
бойові друзі. – 512 с.

Макар В. спомини та роздуми: зібрання творів: у 4 т. / інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
редактори: м. кулик, р. кулик, П. Потічний. – торонто; к., 2001. – т. 4: береза 
картузька. роки неволі та боротьби. – 520 с.

Мальченко О. укріплені поселення брацлавського, київського і Поділь-
ського воєводств (хV – середина хVіі ст.) / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. відповідальний редактор і. дивний. – к., 2001. – 380 с. 

матеріали до біографій етнологів та народознавців україни / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. упорядники: с. м. ляшко, с. П. залозна. Науковий редактор 
а. в. бойко. – к.; запоріжжя: дике Поле, 2001. – 175 с. 

михайло драгоманов: документи і матеріали 1841–1994 / інститут укра-
їнської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
Наукове товариство імені шевченка. Національний музей літератури україни. 
центральний державний історичний архів україни у м. львові. упорядники: 
г. болотова, і. бутич, Н. грабова, о. купчинський, д. Пельц, г. сорока. редко-
легія: і. бутич, о. купчинський, о. романів, г. сорока, П. сохань. – львів, 
2001. – 733 с. 

Мільчев В. І. болгарські переселенці на півдні україни. 1724–1800 рр. / 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – запорізьке відділення. запорізьке наукове товариство ім. я. Но-
вицького. – к.; запоріжжя: ра “тандем-у”, 2001. – 198 с. + V карт.

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни – запорізьке відділення. редколегія: П. сохань (відповідальний ре-
дактор), г. боряк, Ю. мицик, в. Наулко, в. ульяновський, в. шандра, Ю. ша-
повал. – к., 2001. – т. 6. – 365 с. 

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / інститут 
укра їнської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН укра-
їни – запорізьке відділення. запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. 
редколегія: П. сохань (відповідальний редактор), г. боряк, Ю. мицик, в. На-
улко, в. ульяновський, в. шандра, Ю. шаповал. – к., 2001. – т. 7. – 644 с. 

Наукові праці історичного факультету запорізького державного універ-
ситету / запорізький державний університет. інститут української археографії 
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та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке від-
ділення. редколегія: ф. г. турченко (відповідальний редактор), П. с. со-
хань, с. р. лях, с. м. тимченко, а. і. карагодін, а. в. бойко, л. о. Несте-
ренко. – запоріжжя: Просвіта, 2001. – вип. х. – 280 с. 

Національні інтереси: збірник наукових праць / інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львів-
ське відділення. група дослідження проблем суверенітету, національних 
інтересів та безпеки. редактор я. дашкевич. – львів, 2001. – 207 с. 

Національні інтереси: збірник наукових праць / група дослідження про-
блем суверенітету, національних інтересів і безпеки. Національна академія 
наук україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського – львівське відділення. редакційна рада: г. башнянин, м. верніков, 
я. дашкевич (голова редради і редколегії) та ін. – львів, 2001. – Ч. 4/5: На по-
шану проф. я. дашкевича до 75-річчя від дня народження. – 117 [2] с.

Південна україна хVііі–хіх століття: записки науково-дослідної лабо-
раторії історії Південної україни запорізького державного університету / 
запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. редколегія: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, і. і. ли-
ман, с. р. лях, л. м. маленко, Ю. а. мицик, в. і. мільчев (відповідальний 
секретар), в. о. Пірко, П. с. сохань, г. к. швидько. – запоріжжя: ра 
“тандем-у”, 2001. – вип. 6. – 332 с. 

репертуар української книги. 1798–1916: матеріали до бібліографії / 
Національна академія наук україни. львівська наукова бібліотека ім. в. сте-
фаника. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського – львівське відділення. упорядники: л. і. ільницька, о. і. хміль; 
науковий редактор я. р. дашкевич; відповідальний редактор л. і. крушель-
ницька. – львів, 2001. – т. 5: 1901–1905. – 416 с. 

різдво христове 2000: статті і матеріали / інститут релігієзнавства – філія 
львівського музею історії релігії. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. 
редколегія в. гаюк, о. гринів, я. дашкевич, л. моравська, і. заславський, 
о. сидір. – львів: логос, 2001. – 240 с.

Роммель К.-Д. фон. спогади про моє життя та мій час / східний інститут 
українознавства ім. ковальських. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. харківський національний 
університет ім. в. Н. каразіна. відповідальний редактор і упорядник в. в. крав-
ченко. Переклад з німецької: в. л. маслійчук, Н. а. оніщенко. редколегія: 
П. с. сохань (голова), в. в. кравченко (заступник голови, відповідальний 
редактор), в. і. астахова, а. в. бойко, г. в. боряк, с. в. віднянський, я. р. даш-
кевич, л. а. дубровіна, м. П. ковальський, з.-Є. когут, Ю. а. мицик, д. с. На-
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ливайко, в. і. Наулко, р. я. Пиріг, Ю. а. Пінчук, в. о. Пірко. – харків: майдан, 
2001. – 236 с. – (серія: “україна в записках мандрівників і мемуарах”. – 
вип. 1).

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: 
Є. П. ананко, м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, 
П. ф. киценко, о. ф. лавренюк, і. і. леонов, а. о. лисенко, в. П. маслов, 
в. в. мельничук, с. і. Пономаренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, 
П. с. сохань, л. в. студьонова, б. і. суховірський, П. т. тронько, в. ф. Че-
пурний, ф. і. шпиг, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: деснянська 
правда, 2001. – № 5 (41): вересень–жовтень. – 184 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: 
Є. П. ананко, м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, 
П. ф. киценко, о. ф. лавренюк, і. і. леонов, а. о. лисенко, в. П. маслов, 
в. в. мельничук, с. і. Пономаренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, 
П. с. сохань, л. в. студьонова, б. і. суховірський, П. т. тронько, в. ф. Че-
пурний, ф. і. шпиг, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: деснянська 
правда, 2001. – № 6 (42): листопад–грудень. – 168 с.

схід – захід: історико-культурологічний збірник / інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
східний інститут українознавства ім. ковальських. харківський національний 
університет ім. в. Н. каразіна. харківська державна академія культури. ред-
колегія: в. в. кравченко (головний редактор), в. с. бакіров, г. в. боряк, 
в. м. василенко, я. й. грицак, я. р. дашкевич, м. в. дяченко, м. П. коваль-
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ський, о. в. кравченко, П. с. сохань, в. і. ульяновський, в. м. швейко; ре-
дакційна рада: з. когут, а. каппелер, о. мильников, д. сондерс, і.-П. химка. – 
харків: майдан, 2001. – вип. 3. – 323 с.

схід – захід: історико-культурологічний збірник / інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
східний інститут українознавства ім. ковальських. харківський національний 
університет ім. в. Н. каразіна. харківська державна академія культури. ре-
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хуненко (відповідальний секретар), г. в. боряк, і. л. бутич, я. р. дашкевич, 
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ронець; редколегія: в. верига, з. городиський, а. жуковський, о. куче-
рук, с. кот, с. литвин, о. лисенко, Н. миронець, Н. Пазуняк, м. Плав’юк, 
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української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
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ім. м. с. грушевського НаН україни. Нікопольська районна державна адмі-
ністрація. запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. редколегія: 
в. Наулко (головний редактор), в. Євтушенко (відповідальний редак-
тор), с. абросимова, с. білівненко, а. бойко, в. грабовський, м. круко-
вець, с. лепявко, і. лиман, Ю. мицик, в. мільчев. – к.; Нікополь; запоріжжя, 
2002. – 413 с. 

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського – Подільський осередок. редколегія: П. сохань 
(відповідальний редактор), г. боряк, Ю. мицик, в. Наулко, в. ульяновський, 
в. шандра, Ю. шаповал. – к.; хмельницький, 2002. – т. 8. – Ч. і. – 216 с.

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знав ства ім. м. с. грушевського – Подільський осередок. редколегія: 
П. сохань (відповідальний редактор), г. боряк, Ю. мицик, в. Наулко, 



303

в. ульяновсь    кий, в. шандра, Ю. шаповал. – к.; хмельницький, 2002. – т. 8. – 
Ч. іі. – 220 с.

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / україн-
ський центр біографічної некрополістики. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. державний 
історико-меморіальний лук’янівський заповідник. запорізьке наукове това-
риство ім. я. П. Новицького. редколегія: П. сохань (відповідальний ре-
дактор), с. білокінь, в. брехуненко, і. дивний (відповідальний секретар), 
о. маврін, і. матяш, Ю. мицик, П. Нестерчук, в. франчук. – к., 2002. – т. 9: 
тематичний випуск: біографічна некрополістика в контексті сучасної істо-
ричної науки. джерела та результати досліджень. – 624 с. 

Національні інтереси: збірник наукових праць / група дослідження про-
блем суверенітету, національних інтересів і безпеки. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львів-
ське відділення. редакційна рада: я. дашкевич (голова), с. гелей (заступник 
голови), г. башнянин, Н. горбач, м. верніков, л. дещинський, в. загорський, 
м. кашуба, а. колодій, в. кондратюк, я. лялька, я. малик, м. мальський, 
в. мельник, і. михасюк, с. мочерний, а. Пашук, о. сичивиця, в. харитонов, 
б. ярош; редколегія випуску: я. дашкевич, л. рібун, я. дубров, м. кравець, 
о. феденко, б. ковальчук, с. василь. – львів, 2002. – 208 с. – (серія: “регіо-
нальна безпека держави”. – вип. 6).

Національні інтереси: збірник наукових праць / група дослідження про-
блем суверенітету, національних інтересів і безпеки. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львів-
ське відділення. редакційна рада: я. дашкевич (голова), с. гелей (заступник 
голови), г. башнянин, л. буняк, Н. горбач, в. денисенко, м. верніков, л. де-
щинський, в. загорський, м. кашуба, а. колодій, в. кондратюк, я. лялька, 
я. малик, м. мальський, в. мельник, і. михасюк, с. мочерний, а. Пашук, 
о. сичивиця, в. харитонов, б. ярош; редколегія випуску: я. дашкевич, 
о. сичивиця, я. дубров, л. рижак, о. феденко, в. семен, м. семчишин. – 
львів, 2002. – 160 с. – (серія: “регіональна безпека держави”. – вип. 7). 

Пасічник М. доба руїни в україні: історія проти міфів / інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – 
львівське відділення. – львів: фенікс, 2002. – 272 с.

Перша українська дивізія української національної армії: історія ство-
рення та національно-політичне значення: матеріали науково-практичної 
конференції. доповіді та повідомлення / львівський історичний музей. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – львівське відділення. редколегія: я. дашкевич, в. бойко, 
а. коморовський (канада), б. Чайковський. – львів: Новий час, 2002. – 
172 с.
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Перші п’ять років. становлення та розвиток технологічного університету 
Поділля (1962–1967 рр.): збірник документів та матеріалів / технологічний 
університет Поділля. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – Подільський осередок. музей історії 
університету. упорядники: і. ткачук, Ю. земський. – хмельницький: туП, 
2002. – 237 с. 

Приймак О. столипінська аграрна реформа на Півдні україни (1906–
1917 рр.) / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. запорізьке наукове товари-
ство ім. я. Новицького. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2002. – 188 с.

репертуар української книги. 1798–1916: матеріали до бібліографії / 
Національна академія наук україни. львівська наукова бібліотека ім. в. сте-
фаника. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. грушев-
ського – львівське відділення. упорядкування, підготовка до друку та при-
мітки л. і. ільницької, о. і. хміль; науковий редактор я. р. дашкевич. – львів, 
2002. – т. 6: 1906–1909. – 452 [1] с. 

руська (волинська) метрика. регести документів коронної канцелярії 
для українських земель (волинське, київське, брацлавське, Чернігівське 
воєводства) 1569–1673 / Національна академія наук україни. державний 
комітет архівів україни. центральний державний історичний архів україни, 
м. київ. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. генеральна дирекція державних архівів. головний архів давніх 
актів. інститут історії Польської академії наук. федеральна архівна служба 
росії. російський державний архів давніх актів. український науковий інсти-
тут гарвардського університету. редакційна рада: р. керсновський, в. козлов, 
м. лукичов, р. Пиріг, в. смолій, П. сохань, в. стемпняк, р. шпорлюк; упо-
рядники: г. боряк, г. вайс, к. вислобоков, л. демченко, П. кеннеді грімстед, 
в. кравченко, в. страшко, Н. яковенко; передмова П. кеннеді грімстед; 
редактори: г. боряк, П. кеннеді грімстед, л. демченко, і. сулковська-
курасьова, Н. яковенко. – к., 2002. – 984 с.; іл. українською, англійською, 
польською, російською мовами.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко, редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: 
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Є. П. ананко, м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, 
П. ф. киценко, о. ф. лавренюк, і. і. леонов, в. в. мельничук, в. і. Поль-
шаков, с. і. Пономаренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, П. с. со-
хань, л. в. студьонова, б. і. суховірський, П. т. тронько, в. ф. Чепурний, 
в. м. шевченко, ф. і. шпиг, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: дес-
нянська правда. – 2002. – № 1 (43): Cічень–лютий. – 176 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: 
м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, П. ф. киценко, 
о. ф. лавренюк, і. і. леонов, в. в. мельничук, в. і. Польшаков, с. і. Поно-
маренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, П. с. сохань, л. в. сту-
дьонова, б. і. суховірський, П. т. тронько, в. ф. Чепурний, в. м. шевченко, 
ф. і. шпиг, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: деснянська правда, 
2002. – № 2 (44): березень–квітень. – 160 с. 

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: 
м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, П. ф. киценко, 
о. ф. лавренюк, і. і. леонов, в. в. мельничук, в. і. Польшаков, с. і. Поно-
маренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, П. с. сохань, л. в. сту-
дьонова, б. і. суховірський, П. т. тронько, в. ф. Чепурний, в. м. шевченко, 
ф. і. шпиг, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: деснянська правда, 
2002. – № 3 (45): травень–липень. – 200 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держуні-
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верситет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець; редакційна рада: 
м. П. бутко, о. П. васюта, а. а. григор, П. в. грищенко, П. ф. киценко, 
о. ф. лавренюк, і. і. леонов, в. в. мельничук, в. і. Польшаков, с. і. Поно-
маренко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, в. ф. савченко, П. с. сохань, л. в. сту-
дьонова, б. і. суховірський, П. т. тронько, в. ф. Чепурний, в. м. шевченко, 
ф. і. шпиг, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: деснянська правда, 
2002. – № 4 (46): липень–серпень. – 180 с.

скарбниця української культури: збірник наукових праць / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни – Чернігівське відділення. управління культури Чернігівської обл-
держадміністрації. Чернігівський історичний музей ім. в. в. тарновського. 
редколегія: о. б. коваленко (голова), с. л. лаєвський, л. П. линюк (відпо-
відальний секретар), с. м. лихачова, о. П. Половникова. – Чернігів: сіверян-
ська думка, 2002. – вип. 2. – 140 с.

скарбниця української культури: збірник наукових праць / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни – Чернігівське відділення. управління культури Чернігівської обл-
держадміністрації. Чернігівський історичний музей ім. в. в. тарновського. 
редколегія: о. б. коваленко (голова), с. л. лаєвський, л. П. линюк (відпо-
відальний секретар), с. м. лихачова, о. П. Половникова. – Чернігів: сіве-
рянська думка, 2002. – вип. 3. – 170 с.

український археографічний щорічник. Нова серія / Національна ака-
демія наук україни. археографічна комісія. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. сохань (головний 
редактор), я. дашкевич (заступник головного редактора), о. маврін (за-
ступник головного редактора), в. александрович, г. боряк, в. брехуненко 
і. бутич, і. гирич, л. дубровіна, Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, р. Пиріг, 
о. тодійчук, в. ульяновський, я. федорук; редколегія тому: П. сохань (го-
лова), в. брехуненко, і. бутич, і. гирич, о. тодійчук, я. федорук (відпові-
дальний секретар). – к.; Нью-йорк: вид-во м. П. коць, 2002. – вип. 7. – 
544 с. – (український археографічний збірник. – т. 10).

універсали івана мазепи. 1687–1709 / інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. Наукове товариство 
ім. шевченка. центральний державний історичний архів, м. київ. упорядник 
і. бутич; редколегія: П. сохань (голова), в. брехуненко, і. бутич (заступник 
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голови), я. дашкевич, о. купчинський, о. маврін, Ю. мицик, о. му-
зичук, р. Пиріг, о. романів, в. смолій. – к.; львів: Нтш, 2002. – 782 с. – 
(універсали українських гетьманів: матеріали до українського диплома-
тарію).

Феодосій (Софонович), ієромонах. выклад о церкві святій / благовіщен-
ський храм української Православної церкви київського Патріархату при 
Національному університеті “києво-могилянська академія”. інститут укра-
їнської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
упорядник Ю. а. мицик. – к.: видавничий дім “києво-могилянська ака-
демія”, 2002. – 112 с.

Чортомлицька (стара) запорозька січ в історико-культурній спадщині 
Нікопольського району: матеріали всеукраїнської наукової конференції 
(Нікополь, 10–11 жовтня 2002 р.) / Нікопольська районна державна адміні-
страція. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. херсонський державний 
педагогічний університет – історичний факультет, кафедра всесвітньої історії 
та історіографії. редколегія: в. Євтушенко (головний редактор), в. грабов-
ський (відповідальний редактор), а. бойко, в. брехуненко, в. андреєв, 
м. круковець, в. глядченко, Є. сінкевич, і. лиман. – Нікополь; запоріжжя; 
херсон: ра “тандем-у”, 2002. – 232 с.

Шпитальов Г. І. запорозьке військо в російсько-турецькій війні 1735–
1739 років / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. запорізьке наукове товари-
ство ім. я. Новицького. редколегія: в. андреєв, в. бех, г. боряк, а. бойко та 
ін. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2002. – 72 с. – (запорізька спадщина. – 
вип. 13).

2003
архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет ар-

хівів україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: г. в. боряк (головний ре-
дактор), л. м. васько (заступник головного редактора), л. а. дубровіна, 
в. с. лозицький, к. Є. Новохатський, г. в. Папакін, р. я. Пиріг, в. а. смолій, 
П. с. сохань, д. в. табачник, в. с. шандра. – 2003. – № 1–3 (251): січень–
червень. – 280 с.

архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет архівів 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. редколегія: г. в. боряк (головний редактор), 
л. м. васько (заступник головного редактора), л. а. дубровіна, в. с. ло-
зицький, к. Є. Новохатський, г. в. Папакін, р. я. Пиріг, в. а. смолій, П. с. со-
хань, д. в. табачник, в. с. шандра. – 2003. – № 4–6 (252): липень–грудень. – 
330 с.
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архівознавство. археографія. джерелознавство: міжвідомчий збірник 
наукових праць / державний комітет архівів україни. український науково-
дослідний інститут архівної справи та документознавства. Національна 
академія наук україни. інститут історії україни. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Національна бібліотека 
україни ім. в. і. вернадського – інститут рукопису. інститут біографістики. 
київський національний університет імені тараса шевченка. редколегія: 
г. в. боряк (голова), і. б. матяш (заступник голови), і. Н. войцехівська, 
в. м. волковинський, м. ф. дмитрієнко, л. а. дубровіна, в. ф. колес-
ник, с. г. кулешів, с. в. кульчицький, в. с. лозицький, о. с. онищенко, 
г. в. Папакін, в. і. Попик, в. а. смолій, П. с. сохань, в. і. ульяновський, 
Н. м. христова. – к., 2003. – вип. 6. – 288 с.

Боберський І. Щоденник 1918–1919 / інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. Національний 
університет “києво-могилянська академія”. канадський інститут українських 
студій альбертського університету (едмонтон). упорядник Ю. мицик. – к.: 
видавничий дім “києво-могилянська академія”, 2003. – 260 с. 

боротьба проти уПа і націоналістичного підпілля: інформаційні доку-
менти цк кП(б)у, обкомів партії, Нквс-мвс, мдб-кдб. 1948 / Національна 
академія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. видавництво “літопис уПа”. дер-
жавний комітет архівів україни. центральний державний архів громадських 
об’єднань україни. редакційна рада: П. сохань, П. Потічний (співго-
лови), с. богунов, г. боряк, я. дашкевич, в. лозицький, р. Пиріг, м. ріпець-
кий, Ю. шаповал; упорядники: а. кентій, в. лозицький, і. Павленко, к. абра-
мова. – к.; торонто, 2003. – кн. 3: 1948. – 512 с. – (літопис уПа. Нова се-
рія. – т. 6).

боротьба проти уПа і націоналістичного підпілля: інформаційні доку-
менти цк кП(б)у, обкомів партії, Нквс-мвс, мдб-кдб. 1949–1959 / На-
ціональна академія наук україни. інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. видавництво “літопис 
уПа”. державний комітет архівів україни. центральний державний архів 
громадських об’єднань україни; редакційна рада: П. сохань, П. Потічний 
(співголови), с. богунов, г. боряк, я. дашкевич, в. лозицький, р. Пиріг, 
м. ріпецький, Ю. шаповал; упорядники м. деркач, а. кентій, в. лозицький, 
і. Павленко. – к.; торонто, 2003. – кн. 4: 1949–1959. – 716 с. – (літопис уПа. 
Нова серія. – т. 7).

всеволод іванович Наулко. до 70-річчя від дня народження та 45-ї річниці 
науково-педагогічної діяльності / Національна академія наук україни. інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
київський славістичний університет. міжрегіональний гуманітарний інсти-
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тут. упорядники Н. руденко, в. старков; автори вступних статей П. сохань, 
Ю. алексєєв; відповідальний редактор о. маврін. – к., 2003. – 80 с. – (біо-
бібліографія вчених україни).

Гваньїні О. хроніка Європейської сарматії (молдавська і турецька час-
тина) / запорізьке наукове товариство імені я. Новицького. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – запорізьке 
відділення. східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька 
філія. упорядник Ю. мицик. редколегія серії: в. андреєв, в. бех, г. боряк, 
а. бойко (науковий редактор), в. брехуненко, в. кравченко, с. лепявко, 
і. лиман, с. лях, л. маленко, Ю. мицик, в. мільчев (відповідальний секре-
тар), П. сохань, в. текуч, г. швидько. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2003. – 
104 с. – (серія: “старожитності Південної україни”. – вип. 10).

Гречило А. міста та містечка в гербах, прапорах і печатках / українське 
геральдичне товариство. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. Науковий ре-
дактор я. р. дашкевич. – львів, 2003. – вип. і. – 294 с.

Грушевський М. С. твори: у 50 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
видавнича рада: б. Патон (голова), л. винар, і. драч, а. жуковський, і. курас, 
в. литвин, о. онищенко, о. Пріцак, ф. сисин, я. яцків; головна редколегія: 
П. сохань (головний редактор), я. дашкевич (заступник головного редак-
тора), і. гирич (відповідальний секретар), г. боряк, в. брехуненко, і. бу-
тич, с. білокінь, в. даниленко, м. жулинський, о. кучерук, о. маврін, 
і. мельник, Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, р. Пиріг, в. смолій, о. то-
дійчук, в. ульяновський, я. федорук. редколегія 5-го т.: П. сохань (головний 
редактор), і. гирич (відповідальний секретар), о. тодійчук; упорядники: 
в. брехуненко, с. кіржаєв, П. кулаковський, в. шульга; мовна редакція 
текстів м. грушевського в. шульги; переклад з російської статей і. сварника; 
переклад висловів іншомовного походження м. трофимука; автори комен-
тарів: м. бандрівський, в. брехуненко, с. кіржаєв, П. кулаковський, о. ма-
зур, о. моця, в. отрощенко, о. русина. – львів: Cвіт, 2003. – т. 5: серія: 
“історичні студії та розвідки (1888–1896)”. – 592 с. 

джерелознавство, історія та культурологія слов’янських народів: допо-
віді хііі міжнародного з’їзду славістів (любляна, словенія, 15–21 серпня 
2003 р.) / Національна академія наук україни. інститут української археогра-
фії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. український комітет славіс-
тів. дослідницько-інформаційний центр “міжслов’янська ініціатива”. від-
повідальний за випуск с. віднянський. – к., 2003. – 62 с.

епістолярна спадщина родини Нечаєвих (кінець хVііі – перша половина 
хх століття) / запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
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україни – запорізьке відділення. дніпропетровський державний історичний 
музей ім. д. і. яворницького. східний інститут українознавства ім. коваль-
ських – запорізька філія. редколегія серії: в. андреєв, в. бех, г. боряк, 
а. бойко (науковий редактор), П. сохань, в. брехуненко, в. кравченко, 
Ю. мицик, с. лепявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. мільчев (відпові-
дальний секретар), в. текуч, г. швидько; упорядники: с. абросимова, і. ан-
цишкін, Н. сурева, о. соклаков, а. алексєєва, о. Нечаєва-бассе. – запо-
ріжжя: ра “тандем-у”, 2003. – 488 с. – (серія: “джерела з історії Південної 
україни”. – т. 3). 

журнал “україна. українознавство і французьке культурне життя (1949–
1953)”: анотований бібліографічний покажчик / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. інститут держави і права ім. в. м. корецького НаН 
україни. укладач о. кресін. – к., 2003. – 48 с.

історія релігій в україні: Праці хііі міжнародної наукової конференції 
(львів, 20–22 травня 2003 р.) / інститут релігієзнавства – філія львівського 
музею історії релігії. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. відділення 
релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень НаН україни. редакційна рада: о. боднар, 
о. григоренко, о. гринів, я. дашкевич, я. запаско, р. захарчук-Чугай, м. ка-
шуба, а. колодний, і. крупський, о. Нестуля, в. Пащенко, м. рибачук, 
м. станкевич, г. стельмащук, П. яроцький; редколегія: в. гаюк, я. дашке-
вич, л. моравська. – львів: логос, 2003. – кн. і. – 662 с.

історія релігій в україні: Праці хііі міжнародної наукової конференції 
(львів, 20–22 травня 2003 р.) / інститут релігієзнавства – філія львівського 
музею історії релігії. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. відділення 
релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень НаН україни. редакційна рада: о. боднар, 
о. григоренко, о. гринів, я. дашкевич, я. запаско, р. захарчук-Чугай, м. ка-
шуба, а. колодний, і. крупський, о. Нестуля, в. Пащенко, м. рибачук, 
м. станкевич, г. стельмащук, П. яроцький; редколегія: в. гаюк, я. дашке-
вич, л. моравська. – львів: логос, 2003. – кн. іі. – 678 с.

історія релігій в україні: Праці хііі міжнародної наукової конференції 
(львів, 20–22 травня 2003 р.) / інститут релігієзнавства – філія львівського 
музею історії релігії. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. відділення 
релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень НаН україни. – львів: логос, 2003. – кн. іі: 
додаток. – 72 с.
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записки науково-дослідної лабораторії історії Південної україни запо-
різького державного університету: Південна україна хVііі–хіх століття / 
запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української ар-
хеографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запо-
різьке відділення. східний інститут українознавства ім. ковальських – запо-
різька філія. редколегія: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, 
в. а. брехуненко, в. в. кравченко, с. а. лепявко, і. і. лиман, с. р. лях, 
л. м. маленко, Ю. а. мицик, в. і. мільчев, в. о. Пірко, П. с. сохань, 
г. к. швидько, р. б. шиханов; редколегія тому: а. в. бойко (головний редак-
тор), г. в. боряк, в. а. брехуненко та ін. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2003. – 
вип. 7. – 344 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2003. – Ч. 29. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
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лення. редколегія: в. м. вашкевич (голова), а. в. бойко, в. ф. солдатенко, 
Ю. і. шаповал, б. м. гончар, в. і. кучер, Ю. а. мицик, в. в. кривошея. – 
запоріжжя, 2003. – 328 с.

український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив / Національ-
ний університет “києво-могилянська академія”. інститут української архео-
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графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. державний 
комітет архівів україни. канадський інститут українських студій альберт-
ського університету. українсько-канадський дослідчо-документаційний центр 
(торонто). упорядник Ю. мицик. – к.: видавничий дім “києво-могилянська 
академія”, 2003. – т. 1. – 296 с. 

федоренко Павло костянтинович: (біобібліографічний покажчик) / Чер-
нігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. в. г. коро-
ленка. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – Чернігівське відділення. Чернігівська обласна 
організація всеукраїнської спілки краєзнавців. редколегія: о. б. коваленко 
(голова), П. в. грищенко (заступник голови), і. я. каганович (відповідальний 
секретар), с. л. лаєвський, а. і. Неділя, д. м. Никоненко, л. в. студьонова. – 
Чернігів, 2003. – 24 с. – (серія: “історики та краєзнавці Чернігівщини”. – 
вип. 1).

2004
архів коша Нової запорозької січі: корпус документів 1734–1775 / 

державний комітет архівів україни. центральний державний історичний 
архів україни, м. київ. Національна академія наук україни. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. археографічна 
комісія. головна редколегія: П. с. сохань (голова), г. в. боряк, в. а. бреху-
ненко, і. л. бутич, л. з. гісцова, я. р. дашкевич, а. і. жуковський, о. о. мав-
рін, Ю. а. мицик, о. в. музичук, о. с. онищенко, р. я. Пиріг, о. й. Пріцак, 
в. а. смолій; упорядники тому: л. з. гісцова (старший упорядник), 
л. я. демченко, т. л. кузик, л. м. муравцева, л. а. сухих; науковий редак-
тор тому і. л. бутич. – к., 2004. – т. 3. – 952 с. – (джерела з історії україн-
ського козацтва).

архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет ар-
хівів україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: г. в. боряк (головний ре-
дактор), л. м. васько (заступник головного редактора), л. а. дубровіна, 
в. с. лозицький, к. Є. Новохатський, г. в. Папакін, р. я. Пиріг, в. а. смолій, 
П. с. сохань, д. в. табачник, в. с. шандра. – 2004. – № 1–2 (253): січень–
квітень. – 234 с.

архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет ар-
хівів україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: г. в. боряк (головний ре-
дактор), л. м. васько (заступник головного редактора), л. а. дубровіна, 
в. с. лозицький, к. Є. Новохатський, г. в. Папакін, р. я. Пиріг, в. а. смолій, 
П. с. сохань, д. в. табачник, в. с. шандра. – 2004. – № 3 (254): травень–
червень. – 250 с.
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архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет ар-
хівів україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: г. в. боряк (головний ре-
дактор), л. м. васько (заступник головного редактора), л. а. дубровіна, 
в. с. лозицький, к. Є. Новохатський, г. в. Папакін, р. я. Пиріг, в. а. смолій, 
П. с. сохань, д. в. табачник, в. с. шандра. – 2004. – № 4–6 (255): липень–
грудень – 242 с.

Багалій Д. І. вибрані праці: у 6 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – 
харківська філія. харківський гуманітарний університет “Народна українська 
академія”. харківський національний університет ім. в. Н. каразіна. Націо-
нальна бібліотека україни ім. в. і. вернадського НаН україни. редколегія: 
в. і. астахова, к. в. астахова, в. с. бакіров, г. в. боряк, і. в. верба, а. о. гай-
ков, л. а. дубровіна, м. г. жулинський, в. в. кравченко (головний редактор), 
т. г. Павлова (відповідальний секретар), р. я. Пиріг, і. к. рибалка, П. с. со-
хань; упорядкування, вступна стаття в. в. кравченка; коментар т. г. Павло-
вої. – харків: вид-во Нуа, 2004. – т. 3: опыт истории харьковского универ-
ситета (по неизданным материалам). – Ч. 1: 1802–1815 гг. – 1152 с.

Бацак К. Ю. італійська еміграція в україні наприкінці XVIII – у першій 
третині XIX століття. витоки. формування. діяльність / Національна акаде-
мія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. товариство “знання” україни. італійський інститут 
культури в україні. спілка “данте алігієрі” у києві. відповідальний редак-
тор м. варварцев. – к.: знання україни, 2004. – 300 с. (бібліогр.: с. 286–
297). 

бібліотеки києва в період нацистської окупації (1941–1943): дослі-
дження. анотований покажчик. Публікації документів / Національна акаде-
мія наук україни. Національна бібліотека україни ім. в. і. вернадського. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
державний комітет архівів україни. центральний державний архів вищих 
органів влади та управління україни. редколегія: о. с. онищенко (голова), 
г. в. боряк, л. а. дубровіна, Н. м. зубкова, о. о. маврін, Н. в. маковська, 
Н. і. миронець, в. Ю. омельчук, р. Процик, П. с. сохань; укладачі: л. а. дуб-
ровіна, Н. і. малолєтова. – к., 2004. – 816 с. – (серія: “бібліотеки україни 
під час другої світової війни”).

Боплан Гийом Левассер де. описание украины / роcсийская академия 
наук. институт славяноведения. российский государственный архив древних 
актов. федеральное архивное агентство. Национальная академия наук 
украины. институт украинской археографии и источниковедения 
им. м. с. грушевского. редакционная коллегия: я. р. дашкевич (львов), 
а. б. Перналь (брандон, канада), Ю. м. Эскин (москва), а. л. хорошкевич 
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(ответственный редактор, москва); перевод французского издания 1660 г. 
з. П. борисюк; редакция перевода: а. л. хорошкевич, е. Н. Ющенко; 
вступительные статьи: я. р. дашкевич, е. е. рычаловский, в. александрович, 
а. л. хорошкевич; комментарий: л. а. артюх, г. в. боряк, о. о. боряк, 
м. г. вавричин, я. р. дашкевич, я. и. кравец, в. м. кравченко, Н. Н. крикун, 
т. Ю. люта, Ю. а. мыцык, а. л. Перковский, в. рычка, в. в. страшко, 
а. л. хорошкевич, в. о. Щербак, Ю. м. Эскин, е. Н. Ющенко, Н. Н. яко-
венко. – м.: древлехранилище, 2004. – 576 с. 

Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. україна на стародавніх 
картах. кінець хV – перша половина хVіі ст.: [альбом] / Національна ака-
демія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського – львівське відділення. центральний державний іс-
торичний архів україни у львові. редколегія: я. дашкевич (голова), Ю. лоза, 
і. сапожников, р. сосса, П. сохань. – к.: дНвП “картографія”, 2004. – 208 с.; 
іл. – (Пам’ятки картографії україни = Monumenta cartographica Ucrainae). 

газета “українське слово” 1941 року / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського. Національна наукова бібліотека ім. в. і. вернадського – відділ га-
зетних фондів. організація українських Націоналістів. архів організації 
укра їнських Націоналістів. фундація ім. о. ольжича. бібліотека ім. о. оль-
жича. редколегія: в. верига, з. городиський, а. жуковський, с. кот, о. ку-
черук, о. лисенко, с. литвин, Н. миронець, Н. Пазуняк, м. Плав’юк, 
П. сохань; упорядник о. кучерук. – к.: вид-во ім. олени теліги, 2004. – 
304 с. – (доку менти і матеріали з історії організації українських Націона-
лістів. – т. 10. – Ч. 2).

Ганіткевич Я. історія української медицини в датах та іменах / Наукове 
товариство ім. шевченка. інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. всеукра-
їнське лікарське товариство. – львів, 2004. – 368 с. 

генеалогічні записки українського геральдичного товариства / україн-
ське геральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. відповідальний редактор а. гречило; редакційна рада: я. дашкевич 
та ін. – львів, 2004. – вип. 4. – 118 с.

Гречило А. герби та прапори міст і сіл україни / українське геральдичне 
товариство. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – львівське відділення. – львів: друкарські куншти, 
2004. – Ч. 1. – 120 + XLIV с.

Грушевський М. твори: у 50 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
видавнича рада: б. Патон (голова), л. винар, і. драч, а. жуковський, і. курас, 
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в. литвин, о. онищенко, о. Пріцак, ф. сисин, я. яцків; головна редколегія: 
П. сохань, я. дашкевич (заступник головного редактора), і. гирич, г. боряк, 
в. брехуненко, і. бутич, с. білокінь, в. даниленко, м. жулинський, о. ку-
черук, о. маврін, і. мельник, Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, р. Пиріг, 
в. смолій, о. тодійчук, в. ульяновський, я. федорук; упорядник м. капраль; 
передмови: я. дашкевич, м. капраль; автори коментарів: м. бандрів-
ський, с. білокінь, в. брехуненко, м. капраль, я. книш, П. кулаковський, 
о. мельник, я. мельник, Ю. мицик, о. моця, с. Панькова, о. русина, 
л. тимошенко. – львів: світ, 2004. – т. 6: серія “історичні студії та розвідки 
(1895–1900)”. – 676 с. 

джерела з історії Південної україни. Православна церква на півдні 
україни (1775–1781) / запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – запорізьке відділення. східний інститут українознавства 
ім. ковальських – запорізька філія. редколегія серії: в. андреєв, в. бех, 
г. боряк, а. бойко (науковий редактор), П. сохань, в. брехуненко, в. крав-
ченко, Ю. мицик, с. лепявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. текуч, 
г. швидько, в. мільчев (відповідальний секретар); упорядник і. лиман. – 
запоріжжя: ра “тандем-у”, 2004. – т. 4. – 559 с.

до джерел: збірник наукових праць на пошану олега купчинського з 
нагоди його 70-річчя: у 2 т. / Наукове товариство ім. шевченка. львівський 
національний університет ім. і. франка. Національний університет “києво-
могилянська академія”. український вільний університет у мюнхені. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. редколегія: і. гирич, я. грицак, м. крикун, л. рудницький, 
Н. яковенко. – к.; львів: Наукове товариство ім. тараса шевченка у львові, 
2004. – т. 1. – 850 с.

до джерел: збірник наукових праць на пошану олега купчинського з 
нагоди його 70-річчя: у 2 т. / Наукове товариство ім. шевченка. львівський 
національний університет ім. і. франка. Національний університет “києво-
могилянська академія”. український вільний університет у мюнхені. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. редколегія: і. гирич, я. грицак, м. крикун, л. рудницький, 
Н. яковенко. – к.; львів: Наукове товариство ім. тараса шевченка у львові, 
2004. – т. 2. – 656 с. 

запорізька область: історико-географічний і топонімічний словник / за-
порізьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. упорядник Ю. П. князьков. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2004. – 
вип. і: васильківський, вільнянський, гуляйпільський, запорізький, Ново-
миколаївський райони. – 320 с.; додатки.
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знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2004. – Ч. 32. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2004. – Ч. 33. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2004. – Ч. 34. – 12 с.

історичне картознавство україни: збірник наукових праць / брандон-
ський університет (манітоба, канада). Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського – львівське відділення. редколегія: я. дашкевич, П. сохань, о. ша-
блій, г. Петришин, р. сосса, а. Перналь; упорядник тому м. вавричин. – 
львів; к.; Нью-йорк: вид-во м. П. коць, 2004. – 517 с. 

історія релігій в україні: матеріали хіV міжнародної наукової конфе-
ренції (львів, 11–14 травня 2004 р.) / інститут релігієзнавства – філія львів-
ського музею історії релігії. львівське відділення інституту української ар-
хеографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
відділен ня релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди НаН укра-
їни. – львів: логос, 2004. – 160 с.

історія релігій в україні: Науковий щорічник. 2004 рік / інститут релі-
гієзнавства – філія львівського музею історії релігії. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – 
львівське відділення. відділення релігієзнавства інституту філософії 
ім. г. сковороди. редакційна рада: я. дашкевич, м. капраль, в. Наулко, 
П. сохань, в. ульяновський, в. Єленський, а. колодний, в. лях, л. фили-
пович, П. яроцький, о. боднар, я. запасько, р. захарчук-Чугай, м. станке-
вич, г. стельмащук; редколегія: в. гаюк, я. дашкевич, я. моравська. – львів: 
логос, 2004. – кн. і. – 648 с.

історія релігій в україні: Науковий щорічник. 2004 рік / інститут релігі-
єзнавства – філія львівського музею історії релігії. інститут української ар-
хеографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львів-
ське відділення. відділення релігієзнавства інституту філософії ім. г. ско-
вороди. редакційна рада: я. дашкевич, м. капраль, в. Наулко, П. сохань, 
в. ульяновський, в. Єленський, а. колодний, в. лях, л. филипович, 
П. яроцький, о. боднар, я. запасько, р. захарчук-Чугай, м. станкевич, 
г. стельмащук; редколегія: в. гаюк, я. дашкевич, я. моравська. – львів: 
логос, 2004. – кн. іі. – 636 с.
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кордони війська запорозького та діяльність російсько-турецької межової 
комісії 1705 року (за документами рдада) / Національна академія наук 
україни. запорізьке відділення інституту української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського. запорізьке відділення Науково-дослідного 
інституту козацтва інституту історії україни. запорізьке наукове товариство 
ім. я. Новицького. упорядник в. мільчев. – запоріжжя: ват “мотор січ”, 
2004. – 80 с. 

Кривошея В. генеалогія українського козацтва: Переяславський полк / 
Національна академія наук україни. інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. – к.: стилос, 2004. – 420 с.

Кривошея В. генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких 
полків. – 2-ге вид., доп. / Національна академія наук україни. інститут по-
літичних і етнонаціональних досліджень. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського. музей гетьманства. – к.: стилос, 
2004. – 392 с.

Лиман І. державна церква і державна влада: Південна україна (1775–
1861) / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення. бердянський державний 
педагогічний університет. запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. 
східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька філія. – за-
поріжжя: ра “тандем-у”, 2004. – 400 c. 

Лиман І. російська православна церква на півдні україни останньої чверті 
XVIII – середини XIX століття / інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відділення. 
бердянський державний педагогічний університет. запорізьке наукове това-
риство ім. я. Новицького. східний інститут українознавства ім. коваль-
ських – запорізька філія. Науковий редактор а. в. бойко. – запоріжжя: ра 
“тандем-у”, 2004. – 488 с. 

Мальченко О. Є. арсенали українських замків XV – середини XVII сто-
ліття / Національна академія наук україни. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського. відповідальний редактор 
о. о. маврін. – к., 2004. – 398 с.

Мицик Ю. А. гетьман іван виговський / Національний університет 
“києво-могилянська академія”. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – к.: км академія, 2004. – 
84 с. 

Мицик Ю. А. за віру православну! / інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. благовіщенський храм 
української Православної церкви київського Патріархату при Національному 
університеті “києво-могилянська академія”. – к.: слово, 2004. – 192 с.
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Мицик Ю. А. історія україни з кінця хVііі ст. до 1914 р. / Національна 
академія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. – к., 2004. – Ч. 2. – 130 с.

Мицик Ю. А. царичанка козацька: до 400-ліття заснування царичанки / 
Національний університет “києво-могилянська академія”. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – 
к.: Ґенеза, 2004. – 88 с.

Національні інтереси: збірник наукових праць / група дослідження про-
блем суверенітету, національних інтересів і безпеки. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львів-
ське відділення. львівська обласна організація реєстрового козацтва. редак-
ційна рада: я. дашкевич (голова), с. гелей (заступник голови), г. башнянин, 
Н. горбач, в. денисенко, м. верніков, л. дещинський, в. загорський, м. ка-
шуба, а. колодій, в. кондратюк, о. кузьмін, я. малик, м. мальський, 
в. мельник, і. михасюк, с. мочерний, а. Пашук, о. сичивиця, в. харитонов, 
б. ярош, м. янків; редколегія випуску: я. дашкевич, я. дубров, г. башнянин, 
л. рижак, м. тарнавський, Ю. киричук, о. Чабан, о. тимчишин. – львів, 
2004. – 220 с. – (серія: “регіональна безпека держави”. – вип. 10). 

Національні інтереси: збірник наукових праць / група дослідження про-
блем суверенітету, національних інтересів і безпеки. інститут української ар-
хеографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське 
відділення; львівська обласна організація реєстрового козацтва. редакційна 
рада: я. дашкевич (голова), с. гелей (заступник голови), г. башнянин, Н. гор-
бач, в. денисенко, м. верніков, л. дещинський, в. загорський, м. кашуба, 
а. колодій, в. кондратюк, о. кузьмін, я. малик, м. мальський, в. мельник, 
і. михасюк, с. мочерний, а. Пашук, о. сичивиця, в. харитонов, б. ярош, 
м. янків; редколегія випуску: я. дашкевич, в. борщевський, я. драган, я. дуб-
ров, Н. Чухрай, м. яворський, о. Чабан, м. тарнавський, в. Юринець. – львів, 
2004. – 184 с. – (серія: “регіональна безпека держави”. – вип. 11). 

олександр олександрович русов (1847–1915): (біобібліографічний по-
кажчик) / упорядник і автор вступної статті о. я. рахно; науковий редактор 
о. б. коваленко; відповідальний за випуск П. в. грищенко; редколегія серії: 
о. б. коваленко (голова), П. в. грищенко (заступник голови), і. я. каганова 
(відповідальний секретар), с. л. лаєвський, д. м. Никоненко, л. в. студьо-
нова. – Чернігів, 2004. – 116 с. – (серія: “історики та краєзнавці Чернігів-
щини”. – вип. 2).

описи острожчини другої половини XVI – першої половини XVII сто-
ліття / українське історичне товариство. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. упорядник в. ата-
маненко; редактор серії л. винар. – к.; острог; Нью-йорк, 2004. – 384 с. – 
(серія: “історичні джерела”. – т. 1).
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Південний архів: збірник наукових праць. історичні науки / міністерство 
освіти і науки україни. херсонський державний університет. за наукового 
сприяння інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. редколегія: в. м. дарієнко (головний редактор), 
Є. г. сінкевич (випусковий редактор), і. Ю. сінкевич (відповідальний секре-
тар), а. о. добролюбський, і. і. колесник, в. д. суcоров, П. м. тригуб. – 
херсон: вид-во хду, 2004. – вип. хVіі. – 138 с. 

Поменник софії київської: Публікація рукописної пам’ятки другої по-
ловини XVIII – першої чверті XIX ст. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
київська духовна академія української Православної церкви київського 
Патріархату. український центр біографічної некрополістики. Національна 
бібліотека україни ім. в. і. вернадського – інститут рукопису. упорядкування 
та вступні статті о. Прокоп’юк; науковий редактор л. ігнатенко; відповідаль-
ний редактор і. дивний. – к., 2004. – 272 с. – (серія: “Некрополістика в 
україні”. – вип. 3 (8)).

Православна церква на півдні україни (1775–1784) / запорізьке наукове 
товариство ім. я. Новицького. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відділення. схід-
ний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька філія. упорядник 
і. лиман. редколегія: а. бойко (науковий редактор) та ін. – запоріжжя: ра 
“тандем-у”, 2004. – 560 с. – (серія: “джерела з історії Південної україни”. – 
т. 4).

реєстр особових гербів українського геральдичного товариства / україн-
ське геральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2004. – вип. 2. – 20 с.

репертуар української книги 1798–1916: матеріали до бібліографії / На-
ціональна академія наук україни. львівська наукова бібліотека ім. в. стефа-
ника. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського – львівське відділення. упорядники л. і. ільницька, о. і. хміль. – 
львів, 2004. – т. 8: 1912–1913. – 404 с. 

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський держ-
університет економіки та управління. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН укра-
їни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора о. б. ко-
валенко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, в. о. горбик, 
в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
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Ю. а. мицик, о. П. моця, а. м. острянко, с. о. Павленко, в. м. Половець, 
л. е. раковський, к. м. ячменіхін; редакційна рада: о. П. васюта, П. в. гри-
щенко, в. в. мельничук, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, П. с. сохань, г. м. тимошко, 
в. м. тканко, П. т. тронько, в. ф. Чепурний, ф. і. шпиг, о. ф. явоненко, 
в. П. яковець. – Чернігів: деснянська правда, 2004. – № 2–3 (56–57): березень–
червень. – 104 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права мНту. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. криво-
шея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, о. П. моця, с. о. Павленко, в. м. Половець, 
л. е. раковський, к. м. ячменіхін; редакційна рада: о. П. васюта, П. в. гри-
щенко, в. в. мельничук, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, П. с. сохань, г. м. тимошко, 
в. м. тканко, П. т. тронько, в. ф. Чепурний, ф. і. шпиг, о. ф. явоненко, 
в. П. яковець. – Чернігів: деснянська правда, 2004. – № 5–6 (59–60): жовтень–
грудень. – 104 с.

скарбниця української культури: збірник наукових праць / управління 
культури Чернігівської облдержадміністрації. Чернігівський історичний 
музей ім. в. в. тарновського. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського – Чернігівське відділення. редколегія: 
о. б. коваленко (голова), с. л. лаєвський, л. П. линюк (відповідальний 
секретар), с. м. лихачова, с. о. Половникова. – Чернігів, 2004. – вип. 4. – 
92 с., іл. 

Скочиляс І. генеральні візитації київської унійної митрополії XVII–
XVIII століть. львівсько-галицько-кам’янецька єпархія / інститут історії 
церкви українського католицького університету. Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського – львівське відділення. – львів: вид-во українського католицького 
університету, 2004. – т. 2: Протоколи генеральних візитацій. – ccviii + 512 с. 

схід – захід: історико-культурологічний збірник / східний інститут 
українознавства ім. ковальських. харківський національний університет 
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і. гирич (відповідальний секретар), г. боряк, в. брехуненко, і. бутич, с. біло-
кінь, в. даниленко, м. жулинський, о. кучерук, о. маврін, і. мельник, 
Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, с. Панькова, р. Пиріг, в. смолій, о. то-
дійчук, в. ульяновський, я. федорук; редколегія 3-го тому: П. сохань (голо-
вний редактор), і. гирич (відповідальний секретар), с. Панькова; упоряд-
ник с. Панькова; автор передмови та коментарів с. Панькова; мовна редакція 
текстів м. грушевського в. шульги; переклад з російської статей і. свар-
ника; переклад висловів іншомовного походження м. трофимука; пояснення 
слів в. шульги. – львів: світ, 2005. – т. 3: серія “суспільно-політичні твори 
(1907 – березень 1917)”. – 776 с. 

Грушевський М. С. твори: у 50 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
видавнича рада: б. Патон (голова), л. винар, і. драч, а. жуковський, і. курас, 
в. литвин, о. онищенко, о. Пріцак, ф. сисин, я. яцків; головна редколегія: 
П. сохань (головний редактор), я. дашкевич (заступник головного редак-
тора), і. гирич (відповідальний секретар), г. боряк, в. брехуненко, і. бу-
тич, с. білокінь, в. даниленко, м. жулинський, о. кучерук, о. маврін, 
і. мельник, Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, р. Пиріг, в. смолій, о. то-
дійчук, в. ульяновський, я. федорук; упорядник тому м. капраль; автори 
коментарів: в. александрович, м. бандрівський, м. капраль, я. книш, 
о. купчинський, Ю. лукомський, о. мельник, м. мудрий, с. Панькова, 
в. Петегирич, а. фелонюк. – львів: світ, 2005. – т. 7: серія “історичні студії 
та розвідки (1900–1906)”. – 778 с.
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документи і матеріали з історії організації українських Націоналістів / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського. організація українських Націона-
лістів. архів організації українських Націоналістів. фундація ім. о. оль-
жича. бібліотека ім. о. ольжича. центральний державний архів громадських 
об’єднань україни. редколегія: в. верига, з. городиський, а. жуковсь-
кий, с. кот, о. кучерук, о. лисенко, с. литвин, Н. миронець, Н. Пазуняк, 
м. Плав’юк, П. сохань. упорядники Ю. Черченко, о. кучерук. – к.: вид-во 
ім. олени теліги, 2005. – т. 1: 1927–1930. – 480 с. 

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське гераль-
дичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. редак-
тор а. б. гречило. – львів, 2005. – Ч. 35. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське гераль-
дичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. редак-
тор а. б. гречило. – львів, 2005. – Ч. 36. – 8 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське гераль-
дичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. редак-
тор а. б. гречило. – львів, 2005. – Ч. 37. – 12 с.

історія релігій в україні: Науковий щорічник. 2005 рік / інститут релігіє-
знавства – філія львівського музею історії релігії. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське 
відділення. відділення релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. 
редакційна рада: я. дашкевич, м. капраль, в. Наулко, П. сохань, в. улья-
новський, в. Єленський, а. колодний, в. лях, л. филипович, П. яроцький, 
о. боднар, я. запаско, р. захарчук-Чугай, м. станкевич, г. стельмащук; 
редколегія: в. гаюк, я. дашкевич, л. моравська. – львів: логос, 2005. – 
кн. і. – 640 с.

історія релігій в україні: Науковий щорічник. 2005 рік / інститут релігіє-
знавства – філія львівського музею історії релігії. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське 
відділення. відділення релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. 
редакційна рада: о. боднар, о. григоренко, о. гринів, я. дашкевич, я. за-
паско, р. захарчук-Чугай, м. кашуба, а. колодний, і. крупський, о. Нестуля, 
в. Пащенко, м. рибачук, м. станкевич, г. стельмащук, П. яроцький; ред-
колегія: в. гаюк, я. дашкевич, л. моравська. – львів: логос, 2005. – кн. іі. – 
892 с.

канцелярія Новосербського корпусу / запорізьке наукове товариство 
ім. я. Новицького. сербсько-українське товариство (м. Нові сад, сербія та 
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Чор ногорія). інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – запорізьке відділення; східний інститут україно-
знавства ім. ковальських – запорізька філія. упорядники: в. мільчев, о. По-
сунько; передмови: с. гаврилович, с. лалич, в. мільчев, о. Посунько; науко-
вий редактор тому а. бойко; редакційна колегія серії: в. андреєв, в. бех, 
а. бойко (науковий редактор), г. боряк, П. сохань, Ю. мицик, в. текуч, 
г. швидько, в. брехуненко, в. кравченко, с. лепявко, і. лиман, с. лях, л. ма-
ленко, в. мільчев (відповідальний секретар). – запоріжжя: ра “тандем-у”, 
2005. – 443 с. – (серія: “джерела з історії Південної україни”. – т. 7).

Кислий О. Є. демографічний вимір історії / кримська філія інституту 
археології НаН україни. інститут економіки НаН україни. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – 
к.: арістей, 2005. – 328 с. 

листи зенона кузелі до михайла грушевського / інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – за-
порізьке відділення. запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. схід-
ний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька філія. упоряд-
ники: в. Наулко, в. старков; редколегія серії в. андреєв, в. бех, г. боряк, 
в. кравченко, с. лепявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. мільчев (відпо-
відальний секретар), Ю. мицик, П. сохань, в. текуч, г. швидько. – запо-
ріжжя: ра “тандем-у”, 2005. – 84 с. – (серія: “старожитності Південної 
україни”. – вип. 11).

листи леоніда жебуньова до Євгена Чикаленка. 1907–1919 роки / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. упорядкування, вступ та коментарі і. старо-
войтенко; редколегія: П. с. сохань (голова), о. о. маврін (відповідальний 
секретар), д. в. бурім, л. а. дубровіна, Н. і. миронець. – к., 2005. – 252 с. 

листи мирона кордуби до михайла грушевського та федора вовка / 
запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька 
філія. упорядники: в. Наулко, в. старков; редколегія серії: в. андреєв, в. бех, 
г. боряк, а. бойко (науковий редактор), в. брехуненко, в. кравченко, с. ле-
пявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. мільчев (відповідальний секретар), 
Ю. мицик, П. сохань, в. текуч, г. швидько. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 
2005. – 100 с. – (серія: “старожитності Південної україни”. – вип. 14).

листування леоніда мосендза / інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. Національний уні-
верситет “києво-могилянська академія”. канадський інститут українських 
студій при альбертському університеті в едмонтоні (канада). упорядник 
Ю. а. мицик. редколегія: П. сохань (науковий редактор), в. брехуненко 
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(відповідальний секретар), а. бойко, д. бурім, о. маврін. – к., 2005. – 116 с. – 
(серія: “джерела з історії української еміграції”. – вип. 2).

литовська метрика. книга 561. ревізії українських замків 1545 року / На-
ціональна академія наук україни. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського. Наукове товариство ім. шевченка в аме-
риці. Наукове товариство ім. шевченка в україні. Підготував в. кравченко; 
редколегія: П. с. сохань (відповідальний редактор), г. в. боряк, м. г. крикун, 
о. а. купчинський, о. о. маврін, р. в. майборода, Ю. а. мицик, в. в. Нім-
чук, о. в. тодійчук, я. о. федорук, Н. м. яковенко. – к., 2005. – 600 с. 

мазепина книга / Національна академія наук україни. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Чернігівський 
історичний музей ім. в. в. тарновського. канадський інститут українських 
студій альбертського університету. сіверський інститут регіональних до-
сліджень. упорядкування та вступна стаття і. ситого; відповідальний редак-
тор с. лепявко; редактор с. Павленко. – Чернігів: вид-во Чернігівського 
цНтеі, 2005. – 524 с. 

Мальченко О. Є. артилерія на українських землях у XIV–XV століттях / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського. – к., 2005. – 184 с.

мемуари та щоденники / запорізьке наукове товариство ім. я. Новиць-
кого. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни – запорізьке відділення. східний інститут українознав-
ства ім. ковальських – запорізька філія. упорядники: а. бойко, с. Плохій; 
передмови: с. Плохій, а. бойко, в. Чоп, в. мільчев; науковий редактор тому 
а. бойко; редколегія серії: в. андреєв, в. бех, г. боряк, а. бойко (науковий 
редактор), П. сохань, Ю. мицик, в. текуч, г. швидько, в. брехуненко, 
в. кравченко, с. лепявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. мільчев (відпо-
відальний секретар). – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2005. – Ч. 1. – 484 с. – 
(серія: “джерела з історії Південної україни”. – т. 5. – кн. 1).

мемуари та щоденники / запорізьке наукове товариство ім. я. Новиць-
кого. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни – запорізьке відділення. східний інститут українознав-
ства ім. ковальських – запорізька філія. упорядники: а. бойко, с. Плохій; 
передмови: с. Плохій, а. бойко, в. Чоп, в. мільчев; науковий редактор тому 
а. бойко; редколегія серії: в. андреєв, в. бех, г. боряк, а. бойко (науковий 
редактор), П. сохань, Ю. мицик, в. текуч, г. швидько, в. брехуненко, 
в. кравченко, с. лепявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. мільчев (відпо-
відальний секретар). – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2005. – Ч. 1. – 520 с. – 
(серія: “джерела з історії Південної україни”. – т. 5. – кн. 2).

методичні рекомендації до видання тексту і приміток у виданні “укра-
їнський археографічний щорічник” / інститут української археографії та 
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джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. упорядник, автор 
передмови я. федорук. – к., 2005. – 20 с.

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. сохань (відповідальний 
редактор), в. брехуненко (відповідальний секретар), а. бойко, о. маврін, 
Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, в. ульяновський. – к., 2005. – т. 10. – 
506 с.

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. сохань (відповідальний 
редактор), в. брехуненко (відповідальний секретар), а. бойко, д. бурім, 
о. маврін, Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, в. ульяновський. – к., 2005. – 
т. 11. – 456 с. 

Національні інтереси: Науковий аналітично-інформаційний збірник / 
група дослідження проблем суверенітету, національних інтересів і безпеки. 
львівська обласна організація українського реєстрового козацтва. При 
сприянні львівського відділення інституту української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: я. драган, 
я. дубров, м. тарнавський, о. Чабан, р. рожанківський, в. лизанчук, л. По-
люга, т. крушельницька, л. Петрук, в. Юринець, б. мізюк, б. ковальчук, 
П. Письменний; редакційна рада: г. башнянин, м. верніков, с. гелей, Н. гор-
бач, я. дашкевич (голова редради і редколегії), в. денисенко, л. дещинський 
та ін. – львів: Нвф “українські технології”, 2005. – 124 с. – (серія: “безпека 
державної мови україни”. – вип. 12).

Національні інтереси: Науковий аналітично-інформаційний збірник / 
група дослідження проблем суверенітету, національних інтересів і безпеки. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – львівське відділення. львівська обласна організація україн-
ського реєстрового козацтва. редакційна рада: я. дашкевич (голова), с. гелей 
(заступник голови), г. башнянин, Н. горбач, в. денисенко, л. дещинський, 
в. загорський, м. кашуба, а. колодій, в. кондратюк, о. кузьмін, я. малик, 
м. мальський, в. мельник, і. михасюк, с. мочерний, а. Пашук, о. сичи-
виця, б. ярош, м. янків, о. романів; редколегія випуску: я. дашкевич, р. ро-
жанківський, в. лизанчук, я. драган, я. дубров, л. Полюга, т. крушель-
ницька, л. Петрух, о. Чабан, м. тарнавський, в. Юринець, б. мізюк, б. ко-
вальчук, П. Письменний. – львів, 2005. – 132 с. – (серія: “Національна безпека 
української термінології”. – вип. 13).

Національні інтереси / група дослідження проблем суверенітету, націо-
нальних інтересів і безпеки. львівська обласна організація українського реє-
стрового козацтва. При сприянні львівського відділення інституту української 
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археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. редко-
легія: я. драган, я. дубров, м. тарнавський, о. Чабан, р. рожанківський, 
в. лизанчук, л. Полюга, т. крушельницька, л. Петрук, в. Юринець, б. мізюк, 
б. ковальчук, П. Письменний; редакційна рада: г. башнянин, м. верні-
ков, с. гелей, Н. горбач, я. дашкевич (голова редради і редколегії), в. дени-
сенко, л. дещинський та ін. – львів: Нвф “українські технології”, 2005. – 64 с. 
(серія: “Національна безпека української державної мови”. – вип. 14). 

Оглоблин О. українсько-московська угода 1654 / Національна академія 
наук україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського – львівське відділення. Наукова редакція та післямова я. дашкевича; 
літературна редакція с. скирти; підготовка до видання і покажчики а. гре-
чила. – к.; львів, 2005. – 132 с. 

описи Подільської губернії (1800 та 1819 рр.) / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського – Подільський осередок. упорядники: Ю. с. земський, в. в. дячок; 
редколегія: в. а. брехуненко, м. П. ковальський, о. о. маврін, Ю. а. мицик, 
П. с. сохань (відповідальний редактор), г. к. швидько. – хмельницький: хНу, 
2005. – 108 с. 

Південна україна кінця XVIII століття в альбомі жана-анрі мюнца / 
запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька 
філія. упорядник Ю. мицик; редколегія серії “старожитності Південної 
україни”: в. андреєв, в. бех, г. боряк, а. бойко (науковий редактор), в. бре-
хуненко, в. кравченко, с. лепявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. мільчев 
(відповідальний секретар), Ю. мицик, П. сохань, в. текуч, г. швидько. – 
запоріжжя: ра “тандем-у”, 2005. – 60 с. – (серія: “старожитності Південної 
україни”. – вип. 13).

Південний архів: збірник наукових праць. історичні науки / міністерство 
освіти і науки україни. херсонський державний університет. за наукового 
сприяння інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. редколегія: в. м. дарієнко (головний редактор), 
Є. г. сінкевич (випусковий редактор), і. Ю. сінкевич (відповідальний секре-
тар), а. о. добролюбський, і. і. колесник, в. д. суcоров, П. м. тригуб. – 
херсон: вид-во хду, 2005. – вип. хіх. – 238 с. 

Повернення: збірник доповідей наукової конференції, присвяченої 100-
літтю з дня народження українського історика та археолога івана овсійовича 
іванцова (1904–1941 р.) / Національна академія наук україни. інститут історії 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. упорядник г. і. іванцова-костенко; відповідальні редактори: 
в. м. ричка, і. б. гирич. – к., 2005. – 119 с.
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Проблеми збереження музейної та архівної спадщини в сучасній україні 
у контексті втрат львівського архіву: допоміжні матеріали до “круглого 
столу” (18 жовтня 2005 р.) / державна служба контролю за переміщенням 
культурних цінностей через державний кордон україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. інсти-
тут літератури ім. т. г. шевченка НаН україни. академія мистецтв україни. 
міжнародний фонд “україна 3000”. упорядники: я. федорук, о. копитько, 
в. Піоро. – к., 2005. – 152 с. 

реєстр особових гербів українського геральдичного товариства / україн-
ське геральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2005. – вип. 3. – 20 с.

репертуар української книги 1798–1916: матеріали до бібліографії / На-
ціональна академія наук україни. львівська наукова бібліотека ім. в. стефа-
ника НаН україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. – львів, 2005. – 
т. 9: 1914–1916. – 246 с. 

Рудий Г. Я. методичні вказівки до дисципліни вільного вибору студентів 
“вивчення проблеми «організація українських націоналістів (оуН) – україн-
ська повстанська армія (уПа)»” / Національна академія наук україни. інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. – к.: 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни, 2005. – 64 с.

Сварник Г. архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. шев-
ченка в Національній бібліотеці у варшаві: каталог-інформатор / канадський 
інститут українських студій в едмонтоні. львівське відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. Наукове товариство ім. шевченка в америці. Науковий редактор 
я. р. дашкевич. – варшава; львів; Нью-йорк: “український архів” і Наукове 
товариство ім. шевченка, 2005. – 352 с. 

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права мНту. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН укра-
їни, а також фонду катедр українознавства при гарвардському університеті 
(сша). головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. криво-
шея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, о. П. моця, а. м. острянко, с. о. Павленко, 
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в. м. Половець, л. е. раковський, к. м. ячменіхін; редакційна рада: о. П. ва-
сюта, П. в. грищенко, в. в. мельничук, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, П. с. со-
хань, П. т. тронько, в. ф. Чепурний, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Черні-
гів: деснянська правда, 2005. – № 1 (61): січень–лютий. – 160 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права мНту. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни, а також фонду катедр українознавства при гарвардському університеті 
(сша). головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. криво-
шея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, о. П. моця, а. м. острянко, с. о. Павленко, 
в. м. Половець, л. е. раковський, к. м. ячменіхін; редакційна рада: о. П. ва-
сюта, П. в. грищенко, в. в. мельничук, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, П. с. сохань, 
П. т. тронько, в. ф. Чепурний, о. ф. явоненко, в. П. яковець. – Чернігів: дес-
нянська правда, 2005. – № 4–5 (64–65): липень–жовтень. – 104 с.

скарбниця української культури: збірник наукових праць / управління 
культури Чернігівської обласної державної адміністрації. Чернігівський іс-
торичний музей ім. в. в. тарновського. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – Чернігівське відді-
лення. редколегія: о. б. коваленко (голова), с. л. лаєвський, л. П. линюк 
(відповідальний редактор), с. м. лихачова, с. о. Половникова. – Чернігів: 
вид-во Чернігівського цНтеі, 2005. – вип. 5. – 108 с. 

український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив. – 2-ге вид. / 
Національний університет “києво-могилянська академія”. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
державний комітет архівів україни. канадський інститут українських студій 
альбертського університету (едмонтон). українсько-канадський дослідчо-
документаційний центр (торонто). упорядник Ю. мицик.– к.: видавничий 
дім “києво-могилянська академія”, 2005. – т. 1. – 295 с. 

українські землі часів короля данила галицького: церква і держава: 
статті й матеріали / інститут релігієзнавства – філія львівського музею істо-
рії релігії. львівське відділення інституту української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: в. гаюк, 
о. гринів, я. дашкевич, л. моравська, і. Паславський, о. сидір. – львів: 
логос, 2005. – 152 с. 

Шамрай М. маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15–17 ст. з 
фонду Національної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського / Національна 
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академія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. Національна бібліотека україни ім. в. і. вернад-
ського. редколегія: о. с. онищенко, П. с. сохань (співголови), л. а. дубро-
віна, Н. м. зубкова, г. і. ковальчук, Н. і. миронець, в. і. Наулко, в. Ю. омель-
чук. – к.: академперіодика, 2005. – 334 с.; іл. 

Яворницький Д. твори: у 20 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
головна редколегія: П. сохань (головний редактор), а. бойко (заступник 
головного редактора), с. абросимова (відповідальний секретар), в. бреху-
ненко, і. бутич, я. дашкевич, м. ковальський, о. маврін, в. мільчев, Ю. ми-
цик, в. Наулко; редколегія тому: П. сохань (головний редактор), а. бойко 
(заступник головного редактора), в. брехуненко (відповідальний секретар), 
о. маврін, в. мільчев, Ю. мицик. – к.; запоріжжя: ра “тандем-у”, 2005. – 
т. 2. – 384 с. – (серія: “історія, краєзнавство, археологія”).

2006
архів коша Нової запорозької січі: корпус документів. 1734–1775 / 

державний комітет архівів україни. центральний державний історичний 
архів україни, м. київ. Національна академія наук україни. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. археографічна 
комісія. головна редакційна колегія: П. с. сохань (голова), г. в. боряк, 
в. а. брехуненко, і. л. бутич, д. в. бурім, л. з. гісцова, я. р. дашкевич, 
а. і. жуковський, о. о. маврін, Ю. а. мицик, о. в. музичук, о. с. они-
щенко, р. я. Пиріг, о. й. Пріцак, в. а. смолій; упорядники тому: л. з. гісцова 
(старший упорядник), л. я. демченко, т. л. кузик, л. м. муравцева; науко-
вий редактор тому і. л. бутич. – к., 2006. – т. 4. – 888 с. 

архівознавство. археографія. джерелознавство: міжвідомчий збірник 
наукових праць / державний комітет архівів україни. український науково-
дослідний інститут архівної справи та документознавства. Національна 
академія наук україни. інститут історії україни. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Національна бібліотека 
україни ім. в. і. вернадського – інститут рукопису. інститут біографістики. 
київський національний університет ім. тараса шевченка. редколегія: 
г. в. боряк (голова), і. б. матяш (заступник голови), і. Н. войцехівська, 
в. м. волковинський, м. ф. дмитрієнко, л. а. дубровіна, в. ф. колес-
ник, с. г. кулешів, с. в. кульчицький, в. с. лозицький, о. с. онищенко, 
г. в. Папакін, в. і. Попик, в. а. смолій, П. с. сохань, в. і. ульяновський, 
Н. м. христова. – к., 2006. – вип. 8. – 316 с. 

Бадах Ю. Г. військові флоти у локальних війнах і збройних конфліктах 
1946–2003 рр. / Національна академія наук україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. центральний 
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науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки збройних сил 
україни. Науковий редактор с. литвин. – к.: варта, 2006. – 492 с. 

вісник комітету захисту архівів / При сприянні львівського відділення 
інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. головний редактор я. р. дашкевич. – львів, 2006. – Ч. 1. – 
24 с. 

вісник комітету захисту архівів / При сприянні львівського відділення 
інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
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науковий редактор тому: а. в. бойко; редколегія серії: в. андреєв, в. бех, 
г. боряк, а. бойко (науковий редактор), в. брехуненко, в. кравченко, с. ле-
пявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. мільчев (відповідальний секретар), 
Ю. мицик, П. сохань, в. текуч, г. швидько. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 
2006. – 632 с. – (серія: “джерела з історії Південної україни”. – т. 9. – Ч. 2). 

Надзвичайна дипломатична місія уНр у греції (1919–1920 рр.) / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. центральний державний архів вищих ор-
ганів влади і управління україни. редколегія: П. с. сохань (голова), д. в. бу-
рім, с. в. віднянський, і. б. гирич, о. о. маврін (відповідальний секретар), 
Н. в. маковська, о. в. Павлюченко; упорядкування, передмова, коментарі: 
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в. м. даниленко, Н. і. миронець. – кам’янець-Подільський: абетка, 2006. – 
136 с.

Науковий щорічник / інститут релігієзнавства – філія львівського музею 
історії релігії. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – львівське відділення. відділення релігієзнавства 
інституту філософії ім. г. сковороди НаН україни. редколегія: з. білик, 
я. дашкевич, л. моравська; редакційна рада: я. дашкевич, м. капраль, в. На-
улко, П. сохань, в. ульяновський, в. Єленський, а. колодний, в. лях, л. фи-
липович, П. яроцький, о. боднар, я. запаско, р. захарчук-Чугай, м. станкевич, 
г. стельмащук. – львів: логос, 2006. – кн. і. – 768 с.

Науковий щорічник / інститут релігієзнавства – філія львівського музею 
історії релігії. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. відділення 
релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди НаН україни. редколе-
гія: з. білик, я. дашкевич, л. моравська; редакційна рада: я. дашкевич, 
м. капраль, в. Наулко, П. сохань, в. ульяновський, в. Єленський, а. коло-
дний, в. лях, л. филипович, П. яроцький, о. боднар, я. запаско, р. захарчук-
Чугай, м. станкевич, г. стельмащук. – львів: логос, 2006. – кн. іі. – 824 с.

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. сохань (відповідальний 
редактор), в. брехуненко (відповідальний секретар), а. бойко, д. бурім, 
о. маврін, Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, о. Павлюченко, в. ульянов-
ський. – к., 2006. – т. 12. – 390 с. 

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. сохань (відповідальний редак-
тор), в. брехуненко (відповідальний секретар), а. бойко, о. маврін, Н. ми-
ронець, Ю. мицик, в. Наулко, в. ульяновський. – к., 2006. – т. 13. – 484 с. 

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського – Подільський осередок. редколегія: П. со-
хань (відповідальний редактор), а. бойко, в. брехуненко, д. бурім, о. мав-
рін (відповідальний секретар), Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, 
о. Павлюченко. – к.; хмельницький, 2006. – т. 14. – 388 с.

Павло степанович сохань: біобібліографія. до 80-річчя від дня наро-
дження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності / інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. упо-
рядники: д. в. бурім, о. о. маврін; автор вступної статті в. м. даниленко. – 
к.: інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни, 2006. – 55 с. 
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Південний архів: збірник наукових праць. історичні науки / міністерство 
освіти і науки україни. херсонський державний університет. за наукового 
сприяння інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. редколегія: в. м. дарієнко (головний редактор), 
Є. г. сінкевич (випусковий редактор), і. Ю. сінкевич (відповідальний секре-
тар), а. о. добролюбський, і. і. колесник, в. д. суcоров, П. м. тригуб. – 
херсон: вид-во хду, 2006. – вип. ххі. – 204 с.

Південний архів: збірник наукових праць. історичні науки / міністерство 
освіти і науки україни. херсонський державний університет. за наукового 
сприяння інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. редколегія: в. м. дарієнко (головний редактор), 
Є. г. сінкевич (випусковий редактор), і. Ю. сінкевич (відповідальний секре-
тар), а. о. добролюбський, і. і. колесник, в. д. суcоров, П. м. тригуб. – 
херсон: вид-во хду, 2006. – вип. ххіі. – 340 с.

Південний архів: збірник наукових праць. історичні науки / міністерство 
освіти і науки україни. херсонський державний університет. за наукового 
сприяння інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. редколегія: в. м. дарієнко (головний редактор), 
Є. г. сінкевич (випусковий редактор), і. Ю. сінкевич (відповідальний секре-
тар), а. о. добролюбський, і. і. колесник, в. д. суcоров, П. м. тригуб. – 
херсон: вид-во хду, 2006. – вип. ххііі. – 270 с.

реєстр особових гербів українського геральдичного товариства / україн-
ське геральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2006. – вип. 4. – 20 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права мНту. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. криво-
шея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, о. П. моця, а. м. острянко, с. о. Павленко, 
в. м. Половець, л. е. раковський, к. м. ячменіхін; редакційна рада: о. П. ва-
сюта, П. в. грищенко, в. в. мельничук, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, П. с. сохань, 
П. т. тронько, в. ф. Чепурний. – Чернігів: деснянська правда, 2006. – № 2 (68): 
березень–квітень. – 144 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
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жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права мНту. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. криво-
шея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, о. П. моця, д. м. Никоненко, а. м. ост-
рянко, с. о. Павленко, в. м. Половець, л. е. раковський, к. м. ячменіхін; 
редакційна рада: о. П. васюта, П. в. грищенко, в. в. мельничук, о. П. реєнт, 
с. П. реп’ях, П. с. сохань, П. т. тронько, в. ф. Чепурний. – Чернігів: дес-
нянська правда, 2006. – № 3 (69): травень–липень. – 104 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права мНту. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. криво-
шея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, о. П. моця, д. м. Никоненко, а. м. ост-
рянко, с. о. Павленко, в. м. Половець, л. е. раковський, к. м. ячменіхін; 
редакційна рада: о. П. васюта, П. в. грищенко, в. в. мельничук, о. П. реєнт, 
с. П. реп’ях, Ю. о. соболь, П. с. сохань, П. т. тронько, в. ф. Чепурний. – Чер-
нігів: деснянська правда, 2006. – № 5 (71): жовтень–листопад. – 160 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права мНту. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора 
о. б. коваленко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, 
в. о. горбик, в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. криво-
шея, с. а. леп’явко, Ю. а. мицик, о. П. моця, д. м. Никоненко, а. м. ост-
рянко, с. о. Павленко, в. м. Половець, л. е. раковський, к. м. ячменіхін; 
редакційна рада: о. П. васюта, П. в. грищенко, в. в. мельничук, о. П. реєнт, 
с. П. реп’ях, Ю. о. соболь, П. с. сохань, П. т. тронько, в. ф. Чепурний. – 
Чернігів: деснянська правда, 2006. – № 6 (72): грудень. – 160 с.

скарбниця української культури: збірник наукових праць / управління 
культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації. Чернігів-
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ський історичний музей ім. в. в. тарновського. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – Чернігівське 
відділення. редколегія: о. б. коваленко (голова), с. л. лаєвський, л. П. ли-
нюк, с. м. лихачова, с. о. Половникова. – Чернігів: вид-во Чернігівського 
цНтеі, 2006. – 212 с. 

собори львівської єпархії XVI–XVIII століть / упорядкування та істо-
ричний нарис ігоря скочиляса. – львів, 2006. – cxliv + 464 с. 

схід – захід: історико-культурологічний збірник / східний інститут 
українознавства ім. ковальських. Науково-дослідний центр українських сту-
дій ім. д. і. багалія харківського національного університету ім. в. Н. кара-
зіна. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни. харківська державна академія культури. редколегія: 
в. в. кравченко (головний редактор і упорядник), в. с. бакіров, а. в. бойко, 
г. в. боряк, в. м. василенко, я. й. грицак, я. р. дашкевич, м. в. дяченко, 
м. П. ковальський, о. в. кравченко, в. в. Петровський, П. с. сохань, 
с. Ю. страшнюк, в. і. ульяновський, в. м. шейко; редакційна рада: з. когут 
(канада), Н. вахтін (росія), г. грабович (сша), а. каппелер (австрія), 
д. сондерс (велика британія), і. химка (канада), р. шпорлюк (сша). – хар-
ків; к.: критика, 2006. – вип. 8: спеціальне видання: Порубіжжя. – 272 с. 

Теліга О. о краю мій ...: твори, документи, біографічний нарис. – 2-ге 
вид., випр. і доп. / Національна академія наук україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. фундація ім. о. оль-
жича в канаді. упорядкування, переднє слово, примітки, біографічний нарис 
Н. миронець; редколегія: с. гальченко, м. жулинський, о. кобець, Ю. ко-
валів, я. калакура, о. кучерук, л. мацько, м. Плав’юк, П. сохань, б. Червак, 
л. Череватенко. – к.: вид-во ім. олени теліги, 2006. – 496 с.; іл. 

український археографічний щорічник. Нова серія: [до 80-літнього юві-
лею доктора історичних наук, члена-кореспондента НаН україни Павла 
степановича соханя, директора інституту української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського НаН україни] / Національна академія наук 
україни. археографічна комісія. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського. редакційна колегія: я. дашкевич (голо-
вний редактор), о. маврін (заступник головного редактора), в. александро-
вич, г. боряк, в. брехуненко, і. бутич, і. гирич, л. дубровіна, Н. миронець, 
Ю. мицик, в. Наулко, р. Пиріг, о. тодійчук, в. ульяновський, я. федорук; 
редколегія тому: я. дашкевич (голова), в. брехуненко, і. бутич, і. гирич, 
в. кравченко, о. тодійчук, я. федорук (відповідальний секретар). – к., 2006. – 
вип. 10/11. – 885 с. – (український археографічний збірник. – т. 13/14).

український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив: [у 10 т.] / 
Національний університет “києво-могилянська академія”. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
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канадський інститут українських студій альбертського університету (ед-
монтон). українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (торонто). 
фундація ім. і. багряного (сша). фонд ім. Павла глушаниці (торонто). фонд 
катедр українознавства (сша). за редакцією Ю. мицика; упорядники: 
Ю. мицик, л. іванникова. – к.: видавничий дім “києво-могилянська акаде-
мія”, 2006. – т. 3. – 431 с. 

універсали івана мазепи (1687–1709) / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. Наукове товариство ім. т. шевченка. центральний державний 
історичний архів україни, м. київ. упорядники: і. бутич, в. ринсевич; ред-
колегія: П. сохань (голова), г. боряк, в. брехуненко, і. бутич, д. бурім, 
і. гирич, я. дашкевич, о. купчинський, о. маврін, Ю. мицик, о. музичук, 
о. романів, в. смолій. – к.; львів: Наукове товариство ім. т. шевченка, 
2006. – Ч. іі. – 800 с. – (універсали українських гетьманів. матеріали до 
українського дипломатарію. – серія 1).

Черінько І. реформування Палати лордів великобританії в контексті 
політики лейбористського уряду тоні блера / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. – к.: інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни, 2006. – 32 с. 

Щоденник андрія та федора кирнецьких, священиків свято-мико-
лаївської церкви с. ховзовки глухівського повіту Новгород-сіверського на-
місництва (грудень 1787 – жовтень 1788 рр.) / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. Чернігівський історичний музей ім. в. в. тарновського. сівер-
ський інститут регіональних досліджень. упорядкування та вступна стаття 
і. ситого; відповідальний редактор с. лепявко. – Чернігів: сіверянська 
думка, 2006. – 100 с.

Яворницький Д. твори: у 20 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
головна редколегія: П. сохань (голова), а. бойко (заступник голови), с. абро-
симова (відповідальний секретар), в. брехуненко, і. бутич, я. дашкевич, 
м. ковальський, о. маврін, в. мільчев, Ю. мицик, в. Наулко; редколегія 
тому: П. сохань (головний редактор), а. бойко (заступник головного редак-
тора), в. мільчев (відповідальний секретар), с. абросимова, в. брехуненко, 
о. маврін, Ю. мицик. – к.; запоріжжя: ра “тандем-у”, 2006. – т. 8. – 440 с. – 
(серія: “історія, краєзнавство, археологія”).

2007
архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет архівів 

україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
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шевського НаН україни. редколегія: о. гінзбург (головний редактор), 
л. васько, в. лозицький, Н. маковська, і. матяш, о. музичук, к. Новохатський, 
г. Папакін, р. Пиріг, л. скрипка, в. смолій, П. сохань, д. табачник, Н. то-
пішко. – к., 2007. – № 1–3 (259): січень-червень. – 472 с. 

архівознавство. археографія. джерелознавство: міжвідомчий збірник 
наукових праць / державний комітет архівів україни. український науково-
дослідний інститут архівної справи та документознавства. Національна 
академія наук україни. інститут історії україни. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Національна бібліотека 
україни ім. в. і. вернадського – інститут рукопису. інститут біографістики. 
київський національний університет ім. тараса шевченка. редколегія: 
г. в. боряк (голова), і. б. матяш (заступник голови), і. Н. войцехівська, 
м. ф. дмитрієнко, л. а. дубровіна, в. ф. колесник, с. г. кулешов, с. в. куль-
чицький, в. с. лозицький, о. с. онищенко, г. в. Папакін, в. і. Попик, 
в. а. смолій, П. с. сохань, в. і. ульяновський, Н. м. христова. – к., 2007. – 
вип. 9. – 324 с. 

Багалій Д. І. вибрані праці: у 6 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – 
харківська філія. харківський гуманітарний університет “Народна українська 
академія”. харківський національний університет ім. в. Н. каразіна. Націо-
нальна бібліотека україни ім. в. і. вернадського НаН україни. східний ін-
ститут українознавства ім. ковальських. упорядкування в. в. кравченка; 
коментар в. в. склокіна, о. м. богдашиної; редколегія: в. і. астахова, 
к. в. астахова, в. с. бакіров, г. в. боряк, і. в. верба, а. о. гайков, л. а. дуб-
ровіна, м. г. жулинський, в. в. кравченко (головний редактор), т. г. Пав-
лова, р. я. Пиріг, П. с. сохань. – харків: вид-во Нуа, 2007. – т. 5. – Ч. і: 
історія колонізації слобідської україни. – 576 с. 

Багалій О. Д. історія військових поселень в україні. із неопублікованої 
спадщини / Національна академія наук україни. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. упорядники: в. л. мас-
лійчук, т. г. Павлова; вступна стаття, коментарі т. г. Павлової; редколегія: 
в. л. маслійчук (голова), о. Ю. багалій, с. а. голота, о. м. зінченко, 
т. г. Павлова. – харків: сага, 2007. – 348 с.; іл. 

батуринські читання 2007: збірник наукових праць / міністерство куль-
тури і туризму україни. Чернігівський державний педагогічний університет 
ім. т. шевченка. Чернігівське відділення інституту української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. міжнародний 
благодійний фонд “гетьманська столиця”. батуринський державний історико-
культурний заповідник “гетьманська столиця”. редколегія: с. і. білокінь, 
м. П. бутко, в. П. коваленко, о. б. коваленко (відповідальний редактор), 
о. о. маврін, с. о. Павленко, Н. б. реброва (заступник відповідального ре-
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дактора), Ю. к. савчук, т. в. Чухліб. – Ніжин: аспект-поліграф, 2007. – 
304 с. 

Бойко А. Наше сало: історія, способи соління, страви, анекдоти / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. – к., 2007. – 64 с. – (серія: “український 
стіл”).

боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: про-
токоли допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки 
керівників оуН і уПа. 1944–1945 / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
видавництво “літопис уПа”. державний комітет архівів україни. служба 
безпеки україни. упорядники: о. іщук, с. кокін; редколегія: П. сохань, 
П. Потічний (співголови), с. богунов, г. боряк, я. дашкевич, в. лозиць-
кий, р. Пиріг, л. футала, Ю. шаповал. – к.; торонто, 2007. – 914 с. – (літопис 
уПа. Нова серія. – т. 9).

Брехуненко В. богдан хмельницький / Національна академія наук укра-
їни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського. – к., 2007. – 72 с. – (серія: “великі українці”).

Брехуненко В. війни українських козаків з росією до часів богдана 
хмельницького / Національна академія наук україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. – к., 2007. – 64 с. – 
(серія: “Перемога української зброї”).

Брехуненко В. морські війни українських козаків / Національна академія 
наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. – к., 2007. – 80 с. – (серія: “Перемога української 
зброї”).

Брехуненко В. як росія україною торгувала / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. – к., 2007. – 64 с. – (серія: “московська «благодать»”).

Бусленко Л. м. в. довнар-запольський як історик україни / Національна 
академія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. відповідальний редактор д. с. гордієнко. – к., 2007. – 
104 с.

видатні постаті міста хмельницького: матеріали другої науково-
практичної конференції “місто хмельницький в контексті історії україни” 
(19 вересня 2007 р.) / хмельницька міська рада – управління освіти виконав-
чого комітету. хмельницький міський відділ центру дослідження історії 
Поділля інституту історії україни НаН україни при кам’янець-Подільському 
державному університеті. інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. м. с. грушевського НаН україни – Подільський осередок. хмель-
ницький краєзнавчий обласний музей. редколегія: с. і. мельник (голова), 
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л. в. баженов (співголова), в. м. ботушанський, о. П. григоренко, м. і. ка-
бачинський, о. м. завальнюк, в. р. козубняк, в. с. Прокопчук, і. в. ри-
бак, с. е. баженова, в. в. дячок, в. в. земський, с. в. маркова, а. м. трем-
біцький (співголова), с. м. Єсюнін (відповідальний секретар). – кам’янець-
Подільський: фоП сисин о. в., 2007. – 312 с.

Ґардаріки / Gardariki / інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. українське 
геральдичне товариство. редактор а. гречило; редактор шведського тексту 
П. вавринюк. – львів, 2007. – вип. 1. – 48 с. 

Гваньїні О. хроніка Європейської сарматії / Національний університет 
“києво-могилянська академія”. інститут історії україни НаН україни. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. державний комітет архівів україни. українсько-канадський 
дослідчо-документаційний центр (торонто). упорядкування та переклад з 
польської Ю. мицика; відповідальний редактор в. а. смолій. – к.: видав-
ничий дім “києво-могилянська академія”, 2007. – 1008 с. 

генеалогічні записки українського геральдичного товариства / україн-
ське геральдичне товариство. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. 
львівський національний університет ім. івана франка. редакційна рада: 
я. р. дашкевич, л. в. войтович, а. б. гречило (відповідальний редак-
тор), р. м. шуст, о. П. целуйко (відповідальний секретар), с. м. лисенко, 
Є. а. Чернецький. – львів, 2007. – вип. Vі. – 160 с. 

Грибовський В. Петро калнишевський / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. – к., 2007. – 72 с. – (серія: “кошові отамани”).

Грушевський М. С. твори: у 50 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
інститут історії україни. видавнича рада: б. Патон (голова), л. винар, і. драч, 
а. жуковський, в. литвин, о. онищенко, о. Пріцак, ф. сисин, я. яцків; 
головна редколегія: П. сохань (головний редактор), я. дашкевич (заступник 
головного редактора), і. гирич (відповідальний секретар), г. боряк, в. бре-
хуненко, і. бутич, с. білокінь, в. даниленко, м. жулинський, о. кучерук, 
о. маврін, і. мельник, Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, р. Пиріг, в. смо-
лій, о. тодійчук, в. ульяновський, я. федорук; упорядник с. Панькова; ав-
тори передмов: в. верстюк, с. Панькова; автори коментарів: о. бойко, с. Пань-
кова; мовна редакція текстів м. грушевського та пояснення слів в. шульги. – 
львів: світ, 2007. – т. 4. – кн. і: серія “суспільно-політичні твори (доба 
української центральної ради, березень 1917 – квітень 1918)”. – 408 с. 

Грушевський М. С. твори: у 50 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
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видавнича рада: б. Патон (голова), л. винар, і. драч, а. жуковський, і. курас, 
в. литвин, о. онищенко, о. Пріцак, ф. сисин, я. яцків; головна редколегія: 
П. сохань (головний редактор), я. дашкевич (заступник головного редак-
тора), і. гирич (відповідальний секретар), г. боряк, в. брехуненко, і. бу-
тич, с. білокінь, в. даниленко, м. жулинський, о. кучерук, о. маврін, 
і. мельник, Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, р. Пиріг, в. смолій, о. то-
дійчук, в. ульяновський, я. федорук; упорядники: м. капраль, а. фелонюк; 
автори коментарів: о. вінниченко, л. войтович, м. капраль, я. книш, 
о. купчинський, с. Панькова, л. тимошенко, а. фелонюк. – львів: світ, 
2007. – т. 8: серія “історичні студії та розвідки (1906–1916)”. – 756 с. 

Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. – 
2-ге вид., випр. і доп. / Національна академія наук україни. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – львівське 
відділення. упорядники: м. капраль, г. сварник, і. скочиляс. – львів: ла 
“Піраміда”, 2007. – 808 с.

джерела з історії Південної україни / запорізьке наукове товариство 
ім. я. Новицького. Національна академія наук україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – запорізьке відді-
лення. східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька філія. 
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ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відділення. східний ін-
ститут українознавства ім. ковальських – запорізька філія. – запоріжжя, 
2007. – 172 с.; іл.
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Молдавський Р. Л. Нова дніпровська лінія укріплень (1770–1791 рр.) / 
запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке 
відділення. східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька 
філія. редколегія: в. андреєв, в. бех, г. боряк, а. бойко (науковий редактор), 
в. брехуненко, в. кравченко, с. лепявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, 
в. мільчев (відповідальний секретар), Ю. мицик, П. сохань, в. текуч, 
г. швидько. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2007. – 86 с. – (серія: “запорізька 
спадщина”. – вип. 16).

Наукова та видавнича діяльність Наукового товариства ім. шевченка в 
Європі / Національна академія наук україни. інститут української археогра-
фії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Наукове товариство ім. шев-
ченка в Європі. бібліотека ім. о. ольжича. упорядники: д. бурім, о. кучерук, 
о. маврін. – к.: інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни, 2007. – 528 с.

Науковий збірник, присвячений 125-річчю з дня народження митропо-
лита іларіона огієнка: збірник доповідей та матеріалів / київська православна 
богословська академія уПц київського Патріархату. фундація ім. олега 
ольжича. Національний медичний університет ім. о. о. богомольця. інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. академія наук вищої освіти україни. упорядники: архієпископ 
димитрій (рудюк), в. ляхоцький; редколегія – голови: архієпископ димитрій 
(рудюк), в. ляхоцький; члени: м. Плав’юк, б. андрусишин, м. дубина, 
б. дурняк, о. завальнюк, П. кононенко, с. кот, в. кремень, с. кульчицький, 
о. купчинський, о. маврін, а. марушкевич, в. москаленко, в. Пащенко, 
і. Пасічник, о. Пономарів, м. романюк, л. филипович, в. сергійчук, Є. со-
хацька, д. степовик, м. тимошик, і. тюрменко, я. цехмістер. – к.: київська 
православна богословська академія уПц кП, 2007. – 464 с.

Новицький Я. твори: у 5 т. / Національна академія наук україни. інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. ін-
ститут історії україни. інститут мистецтвознавства, фольклористики та ет-
нології ім. м. т. рильського. запорізький національний університет. запо-
різьке наукове товариство ім. я. Новицького. упорядник тому а. бойко; 
головна редколегія: П. сохань (головний редактор), а. бойко (заступник 
головного редактора), в. козирев (відповідальний секретар), в. смолій, 
г. скрипник, с. тимченко, в. брехуненко, Ю. мицик, в. Наулко; редколегія 
тому: а. бойко (головний редактор), в. брехуненко (заступник головного 
редактора), Ю. мицик, в. мільчев, в. ткаченко. – запоріжжя: аа тандем, 
2007. – т. 1 – 508 с., 16 с. іл. 

Новицький Я. твори: у 5 т. / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. інститут 
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історії україни. інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. м. т. рильського. запорізький національний університет. запорізьке наукове 
товариство ім. я. Новицького. упорядник тому л. іванникова; головна редко-
легія: П. сохань (головний редактор), а. бойко (заступник головного редак-
тора), в. козирев (відповідальний секретар), в. смолій, г. скрипник, с. тим-
ченко, в. брехуненко, Ю. мицик, в. Наулко; редколегія тому: а. бойко (головний 
редактор), в. брехуненко (заступник головного редактора), Ю. мицик, в. міль-
чев, л. іванникова. – запоріжжя: аа тандем, 2007. – т. 2. – 510 с., 16 с. іл. 

Орловський М. Я. вибрані праці / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – 
Подільський осередок. упорядники: а. м. трембіцький, с. м. Єсюнін. – 
хмельницький; кам’янець-Подільський: сисен о. в., 2007. – 276 с.

Південний архів: збірник наукових праць. історичні науки / міністерство 
освіти і науки україни. херсонський державний університет. за наукового 
сприяння інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. редколегія: в. м. дарієнко (головний редактор), 
Є. г. сінкевич (випусковий редактор), і. Ю. сінкевич (відповідальний секре-
тар), а. о. добролюбський, і. і. колесник, в. д. суcоров, П. м. тригуб. – 
херсон: вид-во хду, 2007. – вип. ххіV. – 234 с.

Південний архів: збірник наукових праць. історичні науки / міністерство 
освіти і науки україни. херсонський державний університет. за наукового 
сприяння інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. редколегія: в. м. дарієнко (головний редактор), 
Є. г. сінкевич (випусковий редактор), і. Ю. сінкевич (відповідальний секре-
тар), а. о. добролюбський, і. і. колесник, в. д. суcоров, П. м. тригуб. – 
херсон: вид-во хду, 2007. – вип. ххV. – 288 с.

Південний архів: збірник наукових праць. історичні науки / міністерство 
освіти і науки україни. херсонський державний університет. за наукового 
сприяння інституту української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. редколегія: в. м. дарієнко (головний редактор), 
Є. г. сінкевич (випусковий редактор), і. Ю. сінкевич (відповідальний секре-
тар), а. о. добролюбський, і. і. колесник, в. д. суcоров, П. м. тригуб. – 
херсон: вид-во хду, 2007. – вип. ххVі. – 308 с.

Поліщук В. князі васальські на волині у хVі ст. за документами дер-
жавного історичного архіву литви (руська титулована знать у просторі ве-
ликого князівства литовського) / Національна академія наук україни. інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
відповідальний редактор о. маврін; науковий редактор Н. старченко. – к., 
2007. – 100 с.; іл., табл. 

Прага – харків – соловки: архівно-слідча справа академіка степана 
рудницького / Національна академія наук україни. інститут української ар-
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хеографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. центральний держав-
ний архів громадських об’єднань україни. упорядкування, передмова, ко-
ментарі: о. і. бабак, в. м. даниленко, Ю. в. Плекан; редколегія: П. с. сохань 
(голова), д. в. бурім (відповідальний секретар), і. в. верба, і. б. ги-
рич, с. а. кокін, в. с. лозицький, Н. і. миронець, о. о. маврін, о. в. Пав-
люченко, о. с. рубльов. – к.: інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського, 2007. – 260 с. 

Просемінарій: медієвістика. історія церкви, науки та культури / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. київський національний університет ім. тараса шевченка – істо-
ричний факультет. Національний києво-Печерський історико-культурний 
заповідник. Науковий керівник просемінарію та редактор видання в. і. улья-
новський; редколегія: г. в. боряк, л. а. дубровіна, в. в. кравченко, о. П. кри-
жанівський, в. а. Потульницький. – к., 2007. – вип. 6. – 464 с. 

реєстр особових гербів українського геральдичного товариства / україн-
ське геральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. гречило. – львів, 2007. – вип. 5. – 20 с.

реєстр особових гербів українського геральдичного товариства / україн-
ське геральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. гречило. – львів, 2007. – вип. 6. – 20 с.

сіверянський архів: Науковий щорічник / державний архів Чернігівської 
області. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – Чернігівське відділення. Чернігівський державний 
педагогічний університет ім. т. г. шевченка. редколегія: г. в. боряк, р. б. во-
робей (заступник відповідального редактора), л. а. дубровіна, в. о. дятлов, 
о. б. коваленко (відповідальний редактор), і. б. матяш, а. в. морозова (від-
повідальний секретар), Н. м. Полетун, в. в. Приходько, П. с. сохань. – Ні-
жин, 2007. – вип. 1. – 104 с. 

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права мНту. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН укра-
їни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора о. б. ко-
валенко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, в. о. горбик, 
в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, д. м. Никоненко, а. м. острянко, с. о. Павленко, 
в. м. Половець, л. е. раковський, к. м. ячменіхін; редакційна рада: о. П. ва-
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сюта, П. в. грищенко, в. в. мельничук, с. м. мойсієнко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, 
Ю. о. соболь, П. с. сохань, П. т. тронько, в. ф. Чепурний, в. м. шевченко. – 
Чернігів: деснянська правда, 2007. – № 4 (76): липень–серпень. – 208 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / засновник: 
Чернігівське обласне об’єднання “Просвіта”. видавці: Чернігівський дер-
жавний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. Чернігівський інститут 
інформації, бізнесу і права мНту. Ніжинський державний педагогічний 
університет ім. м. в. гоголя. видається за наукового сприяння інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН укра-
їни. головний редактор с. о. Павленко; заступник головного редактора о. б. ко-
валенко; редколегія з історії: м. к. бойко, о. д. бойко, г. в. боряк, в. о. горбик, 
в. о. дятлов, о. б. коваленко, в. П. коваленко, в. в. кривошея, с. а. леп’явко, 
Ю. а. мицик, о. П. моця, д. м. Никоненко, а. м. острянко, с. о. Павленко, 
в. м. Половець, л. е. раковський, к. м. ячменіхін; редакційна рада: о. П. ва-
сюта, П. в. грищенко, в. в. мельничук, с. м. мойсієнко, о. П. реєнт, с. П. реп’ях, 
Ю. о. соболь, П. с. сохань, П. т. тронько, в. ф. Чепурний, в. м. шевченко. – 
Чернігів: деснянська правда, 2007. – № 5 (77): липень–серпень. – 216 с.

Silva Rerum: збірник наукових праць на пошану професора а. Перналя / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського – львівське відділення. редколегія: 
я. дашкевич (відповідальний редактор), П. сохань, о. маврін, р. сосса, 
о. голько; упорядник м. вавричин. – львів: ла “Піраміда”. – 2007. – 520 с.

скарбниця української культури: збірник наукових праць / управління 
культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації. Чернігів-
ський історичний музей ім. в. в. тарновського. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. редколегія: 
о. б. коваленко (голова), с. л. лаєвський, л. П. линюк (відповідальний 
редактор), с. м. лихачова, с. о. Половникова. – Чернігів, 2007. – вип. 8. – 
310 с.

скарбниця української культури: збірник наукових праць / управління 
культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації. Чернігів-
ський історичний музей ім. в. в. тарновського. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – Чернігівське 
відділення. редколегія: о. б. коваленко (голова), с. л. лаєвський, л. П. ли-
нюк (відповідальний редактор), с. м. лихачова, с. о. Половникова. – Чер-
нігів: вид-во Чернігівського цНтеі, 2007–2008. – вип. 10. – 204 с. 

Skoczylas Ihor. Sobory eparchii chełmskiej XVII wieku. Program religijny 
Slavia Unita w Rzeczypospolitej / інститут центрально-східної Європи (люб-
лін). Переклад з української анджея гіля; наукові редактори: П. сівіцький, 
а. гіль. – Lublin: IEŚw, 2007. – 188 s. – (серія: “Studia i materiały do dziejów 
chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej”. – т. 4).
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Таранець С. В. джерела з історії старообрядства Правобережної україни 
кінця XVIII – початку хх ст. / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. музей 
історії та культури старообрядства україни. – к., 2007. – 456 с.

Терлецький Л. етногенез українського народу / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського – львівське відділення. львівська національна академія мистецтв. 
упорядник та науковий редактор Ю. сливка. – львів: ПП “інтелект-бізнес”, 
2007. – 616 с.+16 іл. 

українознавчі студії та мемуари івана і марії лучицьких (кінець хіх – 
початок хх ст.) / інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. інститут всесвітньої історії раН 
(м. москва). упорядкування, опрацювання текстів, вступне слово, біографічні 
та бібліографічні матеріали о. Новікової, коментарі с. лучицької; редколегія: 
П. сохань (голова), о. маврін (відповідальний секретар), б. адамович, з. бо-
рисюк, д. бурім, с. лучицька, о. Новікова. – к., 2007. – 404 с.

український археографічний щорічник. Нова серія / Національна ака-
демія наук україни. археографічна комісія. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. сохань (голов-
ний редактор), я. дашкевич (заступник головного редактора), о. маврін 
(заступник головного редактора), в. александрович, г. боряк, в. бреху-
ненко, і. бутич, і. гирич, л. дубровіна, м. капраль, Н. миронець, Ю. ми-
цик, в. Наулко, р. Пиріг, і. скочиляс, о. тодійчук, в. ульяновський, я. фе-
дорук; редколегія тому: П. сохань (головний редактор), і. бутич, і. гирич, 
в. кравченко, о. маврін, о. тодійчук, я. федорук (відповідальний секре-
тар). – к., 2007. – вип. 12. – 864 с. – (український археографічний збір-
ник. – т. 15).

український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив / Національ-
ний університет “києво-могилянська академія”. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. канадський 
інститут українських студій альбертського університету (едмонтон). 
українсько-канадський дослідчо-документаційний центр (торонто). фунда-
ція ім. івана багряного (сша). упорядники Ю. мицик, л. іваннікова. – к.: 
видавничий дім “києво-могилянська академія”, 2007. – т. 4. – 504 с.

формування митної мережі Південної україни (1775–1819) / запорізьке 
наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відді-
лення. східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька філія. 
упорядник Ю. головко; редколегія: в. андреєв, в. бех, г. боряк, а. бойко 
(науковий редактор) та ін. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2007. – 608 с. – (се-
рія “джерела з історії Південної україни”. – т. 8).
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Черненко О. археологічна колекція Чернігівського історичного музею 
ім. в. в. тарновського (1896–1948 рр.) // скарбниця української культури: 
збірник наукових праць / управління культури і туризму Чернігівської облас-
ної державної адміністрації. Чернігівський історичний музей ім. в. в. тарнов-
ського. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни. редколегія: о. б. коваленко (голова), с. л. лаєвський, 
л. П. линюк (відповідальний редактор), с. м. ли хачова, с. о. По     лов никова. – 
Чернігів, 2007. – вип. 9. (спецвип. 1). – 136 с.; іл.

Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії центрально-східної 
Європи: збірник наукових праць, присвячений 1100-літтю першої літописної 
згадки про Чернігів / Чернігівська міська рада. інститут археології НаН 
україни. інститут історії україни НаН україни. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. Чернігів-
ський державний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. всеукраїнська 
спілка краєзнавців. редколегія: о. П. васюта, в. о. дятлов, о. б. коваленко 
(відповідальний редактор), в. П. коваленко (відповідальний секретар), 
в. а. смолій, о. в. соколов, П. с. сохань, П. П. толочко, П. т. тронько, 
в. м. хоменко. – Чернігів: деснянська правда, 2007. – 672 с. 

які анекдоти “травили” українці в хіх ст. від галичини до донбасу / 
Національна академія наук україни. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського. упорядник в. брехуненко. – к., 
2007. – 64 с. – (серія: “і сміх, і гріх”).

2008
азовські порти в зовнішній торгівлі 1777–1782 рр. (рапорти азовського 

губернатора в. Черткова) / запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
запорізький національний університет. упорядник Ю. головко; редколегія: 
в. андреєв, в. бех, г. боряк, а. бойко (науковий редактор), в. брехуненко, 
в. кравченко, с. лепявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. мільчев (відпо-
відальний секретар), Ю. мицик, П. сохань, в. текуч, г. швидько. – запо-
ріжжя: ра “тандем-у”, 2008. – 84 с. – (серія: “старожитності Південної 
україни”. – вип. 20).

Алфьоров О., Однороженко О. українські особові печатки хV–XVіі ст. 
за матеріалами київських архівосховищ / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського. – харків, 2008. – 200 с.

архів коша Нової запорозької січі: корпус документів. 1734–1775 / 
державний комітет архівів україни. центральний державний історичний 
архів україни, м. київ. Національна академія наук україни. інститут україн-
ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. археографічна 
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комісія. головна редколегія: П. с. сохань (голова), г. в. боряк, в. а. бреху-
ненко, і. л. бутич, д. в. бурім, л. з. гісцова, я. р. дашкевич, а. і. жуковський, 
о. о. маврін, Ю. а. мицик, о. в. музичук, о. с. онищенко, в. а. смолій; 
упорядники тому: л. з. гісцова (старший упорядник), л. я. демченко, 
т. л. кузик, л. м. муравцева; науковий редактор тому і. л. бутич. – к., 2008. – 
т: 5: реєстр війська запорозького Низового 1756 року. – 528 с. 

Багалій Д. І. вибрані праці: у 6 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського – харківська філія. харківський гуманітарний університет “Народна 
українська академія”. харківський національний університет ім. в. Н. кара-
зіна. Національна бібліотека україни ім. в. і. вернадського НаН україни. 
східний інститут українознавства ім. ковальських. редколегія: в. і. астахова, 
в. с. бакіров, г. в. боряк, і. в. верба, а. о. гайков, л. а. дубровіна, м. г. жу-
линський, в. в. кравченко (головний редактор), т. г. Павлова, р. я. Пиріг, 
П. с. сохань; упорядник в. в. кравченко; передмова: в. в. кравченко, 
Н. і. швайба. – харків: вид-во Нуа, 2008. – т. 5. – Ч. II: заселення Полудневої 
україни (запорожжя й Новоросійського краю) і перші початки її господарства 
і культурного розвитку. з додатками Н. д. Полонської-василенко. – 552 с.

батуринська старовина: збірник наукових праць, присвячений 300-літтю 
батуринської трагедії / інститут історії україни НаН україни. інститут ар-
хеології НаН україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. Чернігівський державний педагогічний 
університет ім. т. г. шевченка. канадський інститут українських студій. 
торонтський університет. Наукове товариство ім. шевченка в америці. упо-
рядник в. коваленко; редколегія: з. когут (головний редактор), м. дімнік, 
в. о. дятлов, в. П. коваленко (відповідальний секретар), о. б. коваленко, 
в. і. мезенцев, о. П. моця, в. м. ричка, в. а. смолій, П. с. сохань. –  к.: 
вид-во ім. олени теліги, 2008. – 480 с.; іл. 

Бєлов О., Шаповалов Г. український тризуб: історія дослідження та 
історичний реконструкт / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. – запо-
ріжжя: дике Поле, 2008. – 264 с.; іл. 

Бульвінський А. конотопська битва 1659 року / інститут української ар-
хеографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – к., 
2008. – 64 с. – (серія: “Перемога української зброї”).

гадяцька унія 1658 року / інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського НаН україни. Національний університет 
“києво-могилянська академія”. канадський інститут українських студій. 
редколегія: П. сохань (головний редактор), в. брехуненко (відповідальний 
секретар), д. бурім, з. когут, о. маврін, Ю. мицик, м. Нагельський. – к., 
2008. – 32 с. 
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галицька митрополія 1303–1807–2007: статті і матеріали / інститут 
релігієзнавства – філія львівського музею історії релігії. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – львівське відді-
лення. редколегія: з. білик, в. гаюк, я. дашкевич, м. кашуба, л. моравська, 
м. омельчук, і. орлевич, і. Паславський, о. сидор; відповідальний секретар 
т. вишневська. – львів: логос, 2008. – 152 с.

Гречило А. сучасні символи областей україни / українське геральдичне 
товариство. Національна академія наук україни. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – львівське відділення. – к.; 
львів, 2008. – 48 с. + Vііі с. 

Грибовський В. запорожці на кубані / інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – к., 2008. – 64 с. – 
(серія: “Наша земля”).

Грушевський М. С. твори: у 50 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
інститут літератури ім. т. г. шевченка. видавнича рада: б. Патон (голова), 
л. винар, і. драч, а. жуковський, в. литвин, о. онищенко, с. Плохій, ф. си-
син, я. яцків; головна редколегія: П. сохань (головний редактор), я. даш-
кевич (заступник головного редактора), і. гирич (відповідальний секретар), 
г. боряк, в. брехуненко, г. бурлака, с. білокінь, в. даниленко, м. жулин-
ський, о. кучерук, о. маврін, і. мельник, Н. миронець, Ю. мицик, в. На-
улко, с. Панькова, р. Пиріг, в. смолій, о. тодійчук, в. ульяновський, я. фе-
дорук; упорядник тому г. бурлака; автори передмов: м. жулинський, г. бур-
лака; коментарі, мовна редакція текстів м. грушевського та пояснення слів 
г. бурлаки; переклад висловів іншомовного походження м. трофимука. – 
львів: світ, 2008. – т. 11: серія “літературно-критичні та художні твори: 
літературно-критичні праці (1883–1931), «По світу»”. – 752 с. 

Грушевський М. С. твори: у 50 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
видавнича рада: б. Патон (голова), л. винар, і. драч, а. жуковський, в. лит-
вин, о. онищенко, ф. сисин, я. яцків. головна редколегія: П. сохань (голов-
ний редактор), я. дашкевич (заступник головного редактора), і. гирич (від-
повідальний секретар), г. боряк, в. брехуненко, г. бурлака, с. білокінь, 
в. даниленко, м. жулинський, о. кучерук, о. маврін, і. мельник, Н. миро-
нець, Ю. мицик, в. Наулко, с. Панькова, р. Пиріг, в. смолій, о. тодійчук, 
в. ульяновський, я. федорук; упорядники: в. маслійчук, в. шульга; автори 
передмов: і. гирич, в. маслійчук; автори коментарів: в. маслійчук, о. то-
дійчук, Н. Черкаська, в. шульга; мовна редакція текстів м. грушевського: 
в. маслійчук, в. шульга; переклад висловів іншомовного походження 
м. трофимука. – львів: світ, 2008. – т. 14: серія “рецензії та огляди (1888–
1897)”. – 392 с.
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Гугля В. суботів хмельницьких. – видання друге, перероблене і допов-
нене / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
ського НаН україни. – к., 2008. – 64 с. – (серія: “Наша земля”).

дипломатія уНр та української держави в документах і спогадах сучас-
ників / міністерство закордонних справ україни. Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. упорядкування і передмова і. м. гнатишина, о. с. кучерука, 
о. о. мавріна; вступне слово в. огризка. – к.: український письменник, 
2008. – т. 1. – 372 с.

дипломатія уНр та української держави в документах і спогадах сучас-
ників / міністерство закордонних справ україни. Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. упорядкування і передмова і. м. гнатишина, о. с. кучерука, 
о. о. мавріна; вступне слово в. огризка. – к.: український письменник, 
2008. – т. 2. – 380 с.

доля старообрядства в XX – на початку XXI ст.: історія та сучасність: 
збірник наукових праць та матеріалів / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
музей історії та культури старообрядства україни. відповідальний редактор 
та упорядник с. в. таранець; редколегія: г. в. боряк, в. а. брехуненко, 
а. о. гарбацький, і. с. грєбцова, л. а. дубровіна, в. в. кєров, Ю. а. мицик, 
і. в. Поздєєва, о. а. Пригарін, д. Є. расков, с. в. таранець, о. Ю. шевчук. – 
к., 2008. – вип. 2. – 336 с. 

еліта слобідської україни. списки козацької старшини 60-х років 
хVііі сто ліття / Національна академія наук україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. Національний уні-
верситет “києво-могилянська академія”. упорядник с. Потапенко; редколе-
гія: П. сохань (голова), а. бойко, в. брехуненко (відповідальний редактор), 
д. бурім, о. маврін, в. маслійчук, Ю. мицик. – харків: райдер, 2008. – 
496 с. 

записки науково-дослідної лабораторії історії Південної україни запорізь-
кого державного університету: Південна україна хVііі–хіх століття / запо-
різьке наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української архео графії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відді-
лення. східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька філія. 
редколегія: а. в. бойко (головний редактор), г. в. боряк, в. а. брехуненко, 
в. в. кравченко, с. а. лепявко, і. і. лиман, с. р. лях, л. м. маленко, в. і. міль-
чев (відповідальний секретар), Ю. а. мицик, П. с. сохань, в. о. Пір ко, 
г. к. швидько. – запоріжжя, ра “тандем-у”, 2008. – вип. 9. – 306 с. 

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
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української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2008. – Ч. 44. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2008. – Ч. 45. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. б. гречило. – львів, 2008. – Ч. 46. – 12 с.

Є. Чикаленко і П. стебницький: листування. 1901–1922 роки / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. упорядкування: Н. миронець, і. старо-
войтенко, о. степченко; вступна стаття: Н. миронець, і. старовойтенко; 
коментарі та покажчик і. старовойтенко; науковий редактор і. гирич. – к.: 
темпора, 2008. – 628 с.

Іваненко В., Романець Н. голодомор 1932–1933 років на дніпропетров-
щині та запоріжчині / інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. – к., 2008. – 64 с. – (серія: “голодо-
мори”).

Іваннікова Л. вечорниці. а що після них? / інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – к., 2008. – 
72 с. – (серія: “Пан + Панна”).

Іваннікова Л. фольклористика Півдня україни: сторінки історії / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело знав-
ства ім. м. с. грушевського. інститут мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. м. т. рильського. запорізьке наукове товариство ім. я. Новицького. 
східний інститут ім. ковальських – запорізька філія. – запоріжжя, 2008. – 72 с.

історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць / міністерство 
освіти і науки україни. миколаївський державний гуманітарний університет 
ім. Петра могили. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. головний редактор П. с. сохань; ре-
дакційна рада: л. П. клименко, о. П. мєщанінов, в. м. дарієнко, о. о. маврін; 
редколегія: м. о. багмет, а. і. колісниченко, Ю. в. котляр, с. в. Пронь, 
П. м. тригуб, Є. г. сінкевич, і. Ю. сінкевич (відповідальний секретар). – ми-
колаїв: вид-во мдгу ім. Петра могили, 2008. – вип. 1. – 200 с.

історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць / міністерство 
освіти і науки україни. миколаївський державний гуманітарний університет 
ім. Петра могили. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. головний редактор П. с. сохань; редак-
ційна рада: л. П. клименко, о. П. мєщанінов, в. м. дарієнко, о. о. маврін; 
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редколегія: м. о. багмет, а. і. колісниченко, Ю. в. котляр, с. в. Пронь, 
П. м. тригуб, Є. г. сінкевич, і. Ю. сінкевич (відповідальний секретар). – 
миколаїв: вид-во мдгу ім. Петра могили, 2008. – вип. 2. – 196 с.

історія Національної академії наук україни. 1946–1950 / Національна 
академія наук україни. Національна бібліотека україни ім. в. і. вернад-
ського – інститут архівознавства. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського. упорядники: л. м. яременко, с. в. старо-
войт, о. м. березовський, в. а. кучмаренко; редколегія: о. с. онищенко 
(головний редактор), г. в. боряк, в. а. вергунов, л. а. дубровіна, в. с. ло-
зицький, Н. в. маковська, л. в. муха, м. м. романюк, П. с. сохань, 
л. м. яременко. – к.: Науково-видавничий центр Нбув, 2008. – Ч. 1: до-
кументи і матеріали. – 716 с. – (серія: “джерела з історії науки в україні”).

історія Національної академії наук україни. 1946–1950 / Національна 
академія наук україни. Національна бібліотека україни ім. в. і. вернад-
ського – інститут архівознавства. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського. упорядники: л. м. яременко, с. в. старо-
войт, о. м. березовський, в. а. кучмаренко; редколегія: о. с. онищенко 
(головний редактор), г. в. боряк, в. а. вергунов, л. а. дубровіна, в. с. ло-
зицький, Н. в. маковська, л. в. муха, м. м. романюк, П. с. сохань, 
л. м. яременко. – к.: Науково-видавничий центр Нбув, 2008. – Ч. 2: до-
датки. – 716 с. – (серія: “джерела з історії науки в україні”).

історія релігій в україні: Науковий щорічник. 2008 р. / інститут релігіє-
знавства – філія львівського музею історії релігії. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське 
відділення. відділення релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди 
НаН україни. редколегія: з. білик, я. дашкевич, о. киричук, м. омель-
чук, і. орлевич; редакційна рада: я. дашкевич, м. капраль, в. Наулко, 
П. сохань, в. ульяновський, в. Єленський, а. колодний, в. лях, л. фили-
пович, П. яроцький, о. боднар, я. запаско, р. захарчук-Чугай, м. станкевич, 
г. стельмащук. – львів: логос, 2008. – кн. і. – 880 с.

історія релігій в україні: Науковий щорічник. 2008 р. / інститут релігіє-
знавства – філія львівського музею історії релігії. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське 
відділення. відділення релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди 
НаН україни. редколегія: з. білик, я. дашкевич, о. киричук, м. омель-
чук, і. орлевич; редакційна рада: я. дашкевич, м. капраль, в. Наулко, 
П. сохань, в. ульяновський, в. Єленський, а. колодний, в. лях, л. фили-
пович, П. яроцький, о. боднар, я. запаско, р. захарчук-Чугай, м. станкевич, 
г. стельмащук. – львів: логос, 2008. – кн. іі. – 824 с.

Kapral Myron. Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku [= Spisy 
urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza 
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Zachodniego. – T. VII: Ziemie Ruskie, z. 1: Lwów]. – Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2008. – 420 s.

Коншин Д. рассказ о своей жизни... / запорізьке наукове товариство 
ім. я. Новицького. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. запорізький національний університет. Перед-
мова с. шевчук; редколегія серії: в. андреєв, в. бех, г. боряк, а. бойко (на-
уковий редактор), в. брехуненко, в. кравченко, с. лепявко, і. лиман, с. лях, 
в. мільчев (відповідальний секретар), Ю. мицик, П. сохань, в. текуч, в. тка-
ченко, г. швидько. – запоріжжя, 2008. – 272 с. – (серія: “старожитності Пів-
денної україни”. – вип. 21).

листування михайла грушевського / українське історичне товариство. На-
ціональна академія наук україни. інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського. історико-меморіальний музей михайла 
грушевського. центральний державний історичний архів україни, м. київ. упо-
рядники, автори передмов і коментаря: с. Панькова, в. Пришляк; головні редак-
тори л. винар, П. сохань; науковий редактор і. гирич; редколегія: г. бурлака, 
д. бурім, о. маврін. – к.; Нью-йорк; Париж; львів; торонто: уіт, вд “Простір”, 
2008. – 552 с. – (серія: “епістолярні джерела грушевськознавства”).

Марочко В. творці голодомору 1932–1933 рр. / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. – к., 2008. – 64 с. – (серія: “голодомори”).

Марусин М. архіпастир скитальців архієпископ іван бучко / Національна 
академія наук україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського. громадська організація “опілля”. – львів: опілля-л, 
2008. – 360 с. – (серія: “скарбниця опілля: Постаті”).

Маслійчук В. слобідська україна / інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – к., 2008. – 72 с. – 
(серія: “Наша земля”). 

матеріали міжнародної циганознавчої науково-практичної конференції 
“роми україни: із минулого в майбутнє” (10–11 червня 2008 р., київ) / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. упорядник Н. о. зіневич. – к.: Юстиніан, 
2008. – 296 с. 

Матяш І. архівна україніка в канаді: історіографія, типологія, зміст / 
державний комітет архівів україни. український науково-дослідний інститут 
архівної справи та документознавства. Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
канадський інститут українських студій при альбертському університеті. – 
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Миронець Н. джерела історичної пам’яті / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
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товариство ім. я. Новицького. інститут усної історії зНу. упорядники: 
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Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
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369

ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. львівська об-
ласна організація спілки офіцерів україни. редакційна рада: г. башнянин, 
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сінкевич Євген григорович: біобібліографічний покажчик / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. упорядник і. б. сінкевич; вступні статті: П. с. сохань, П. т. тронько, 
о. а. макієнко, о. в. Черемісін. – к.; херсон: тов “айлант”. – 2008. – 42 с.

Скочиляс І. релігія та культура західної волині на початку хVііі ст.: за 
матеріялами володимирського собору 1715 р. / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – львівське відділення. український католицький 
університет. інститут історії церкви. Науковий редактор я. дашкевич; редак-
ція латиномовних текстів Ю. аввакумова; редакція польськомовних текстів 
а. Ґіль. – львів, 2008. – 80 с. 

Старчак-Вавричин М. Г. село мшана на лемківщині: історичний нарис. – 
видання друге, виправлене і доповнене / інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. 
відповідальний редактор і. д. Щерба. – львів, 2008. – 132 с.; іл., табл. 

степова україна у законодавчій комісії 1767 року / запорізьке наукове 
товариство ім. я. Новицького. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відділення. 
східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька філія. упо-
рядник Н. сурева; науковий редактор а. бойко; редколегія: в. андреєв, 
г. боряк, а. бойко (науковий редактор), в. брехуненко, в. кравченко, с. ле-
пявко, і. лиман, с. лях, л. маленко, в. мільчев (відповідальний секретар), 
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Ю. мицик, П. сохань, в. текуч, г. швидько. – запоріжжя, 2008. – 336 с. – 
(серія: “джерела з історії Південної україни”. – т. 6).

сумський історико-архівний журнал: Науковий журнал з історії та архі-
вознавства україни / інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. сумський державний університет. 
державний архів сумської області. редколегія: а. в. васильєв (голова), 
а. о. барвінський, в. м. власенко (головний редактор), г. в. боряк, к. к. ва-
сильєв, о. і. гуржій, с. і. дегтярьов (відповідальний секретар), в. б. звагель-
ський, г. м. іванущенко (заступник голови), о. м. ігнатуша, в. а. клименко, 
і. б. матяш, б. к. мигаль, в. а. Нестеренко, к. Є. Новохатський, г. в. Папа-
кін, Ю. г. осадчий, о. П. реєнт, а. Є. свєтлов, м. г. Щербак. – суми: сум-
ський державний університет, 2008. – № іV–V. – 200 с. 

схід – захід: історико-культурологічний збірник / східний інститут 
українознавства ім. ковальських. Науково-дослідний центр українських 
студій ім. д. і. багалія харківського національного університету ім. в. і. ка-
разіна. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. харківська державна академія культури. за редак-
ції в. кравченка; редколегія: в. в. кравченко (головний редактор), в. с. ба-
кіров, а. в. бойко, г. в. боряк, в. м. василенко, я. й. грицак, г. г. грінченко, 
я. р. дашкевич, а. м. домановський (відповідальний секретар), м. в. дя-
ченко, т. в. журженко, о. в. кравченко, в. в. Петровський, П. с. со-
хань, с. Ю. страшнюк, о. П. толочко, в. і. ульяновський, в. м. шейко, 
Н. м. яковенко; редакційна рада: Єжи аксер (Польща), Ніколай вахтін (ро-
сія), григорій грабович (сша), зенон-Євген когут (канада), андреас кап-
пелер (австрія), девід сондерс (велика бри танія), іван-Павло химка (ка-
нада), роман шпорлюк (сша); робоча група: а. м. домановський, і. Є. реб-
рова, в. в. склокін. – харків: тов “Нтмт”, 2008. – вип. 9–10: спеціальне 
видання: Patria. – 432 с. 

схід – захід: історико-культурологічний збірник / східний інститут 
українознавства ім. ковальських. Науково-дослідний центр українських 
студій ім. д. і. багалія харківського національного університету ім. в. і. ка-
разіна. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. харківська державна академія культури. за редак-
ції в. кравченка та г. грінченко; редколегія: в. в. кравченко (головний ре-
дактор), в. с. бакіров, а. в. бойко, г. в. боряк, в. м. василенко, я. й. грицак, 
г. г. грінченко, я. р. дашкевич, а. м. домановський (відповідальний секре-
тар), м. в. дяченко, т. в. журженко, о. в. кравченко, в. в. Петровський, 
П. с. сохань. с. Ю. страшнюк, о. П. толочко, в. і. ульяновський, в. м. шейко, 
Н. м. яковенко; редакційна рада: Єжи аксер (Польща), Ніколай вахтін (ро-
сія), григорій грабович (сша), зенон-Євген когут (канада), андреас кап-
пелер (австрія), девід сондерс (велика британія), іван-Павло химка (ка-
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нада), роман шпорлюк (сша); робоча група: а. м. домановський, і. Є. ре-
брова, в. в. склокін. – харків: тов “Нтмт”, 2008. – вип. 11–12: спеціальне 
видання: усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і 
практика досліджень. – 432 с.

український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив / Національ-
ний університет “києво-могилянська академія”. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. канад-
ський інститут українських студій альбертського університету (едмонтон). 
укра їнсько-канадський дослідчо-документаційний центр (торонто). упо-
рядники: Ю. мицик, і. винницька. – к.: видавничий дім “києво-могилянська 
академія”, 2008. – т. 5. – 324 с. 

український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив / Національ-
ний університет “києво-могилянська академія”. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. українсько-
канадський дослідчо-документаційний центр (торонто). упорядник Ю. ми-
цик. – к.: видавничий дім “києво-могилянська академія”, 2008. – т. 6. – 
692 с.

універсали Павла Полуботка (1722–1723) / Національна академія наук 
україни. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського. Чернігівський державний педагогічний університет ім. т. г. шев-
ченка. Наукове товариство ім. шевченка. центральний державний історичний 
архів україни, м. київ. упорядник в. ринсевич; редколегія: П. сохань (го-
лова), г. боряк, в. брехуненко, д. бурім, я. дашкевич, о. коваленко, о. куп-
чинський, о. маврін, Ю. мицик, о. музичук, в. смолій. – к., 2008. – 
720 с. 

усна історія в науковому дослідженні. матеріали всеукраїнської наукової 
конференції (запоріжжя, 23–24 травня 2008 р.) / інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. інститут 
усної історії запорізького національного університету. запорізьке наукове 
товариство ім. я. Новицького. редколегія: с. тимченко (голова), П. сохань, 
в. ткаченко, о. маврін, Н. швайба (заступник голови), а. бойко, в. бреху-
ненко, с. білівненко, в. кравченко, р. молдавський, в. мільчев. – запоріжжя: 
ра “тандем-у”, 2008. – 232 с. 

усна історія степової україни / Національна академія наук україни. за-
порізька обласна рада. запорізька обласна державна адміністрація. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. інститут 
усної історії запорізького національного університету. запорізьке наукове 
товариство ім. я. Новицького. запорізьке обласне товариство охорони 
пам’яток історії та культури. Національний заповідник “хортиця”. головна 
редколегія: П. сохань (головний редактор), с. тимченко (заступник головного 
редактора), а. бойко (науковий редактор), в. козирєв (відповідальний секре-
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тар), в. смолій, в. брехуненко, о. маврін, Ю. мицик, в. мільчев, в. тка-
ченко, Н. бєлік, Н. швайба; редколегія тому: а. бойко (головний редактор), 
м. фролов (заступник головного редактора), д. швець (заступник головного 
редактора), Н. швайба (науковий редактор), в. козирєв (відповідальний 
секретар), в. брехуненко, Н. бєлік, Ю. головко, в. мільчев, в. ткаченко. – 
запоріжжя: аа тандем, 2008. – т. 1: запорізький край. – 422 с. 

усна історія степової україни / Національна академія наук україни. за-
порізька обласна рада. запорізька обласна державна адміністрація. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. інститут 
усної історії запорізького національного університету. запорізьке наукове 
товариство ім. я. Новицького. запорізьке обласне товариство охорони 
пам’яток історії та культури. Національний заповідник “хортиця”. головна 
редакційна колегія: П. сохань (головний редактор), с. тимченко (заступник 
головного редактора), а. бойко (науковий редактор), в. козирєв (відпові-
дальний секретар), в. смолій, в. брехуненко, о. маврін, Ю. мицик, в. міль-
чев, в. ткаченко, Н. бєлік, Н. швайба; редколегія тому: а. бойко (головний 
редактор), м. фролов (заступник головного редактора), Н. швайба (науковий 
редактор), в. козирєв (відповідальний секретар), в. брехуненко, Н. бєлік, 
Ю. головко, в. мільчев, в. ткаченко. – запоріжжя: аа тандем, 2008. – т. 2: 
запорізький край. – 512 с. 

усна історія степової україни / Національна академія наук україни. за-
порізька обласна рада. запорізька обласна державна адміністрація. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. інститут 
усної історії запорізького національного університету. запорізьке наукове 
товариство ім. я. Новицького. запорізьке обласне товариство охорони 
пам’яток історії та культури. Національний заповідник “хортиця”. головна 
редколегія: П. сохань (головний редактор), с. тимченко (заступник головного 
редактора), а. бойко (науковий редактор), в. козирєв (відповідальний секре-
тар), в. смолій, в. брехуненко, о. маврін, Ю. мицик, в. мільчев, в. тка-
ченко, Н. бєлік, Н. швайба; редколегія тому: а. бойко (головний редактор), 
м. фролов (заступник головного редактора), Н. швайба (науковий редактор), 
в. козирєв (відповідальний секретар), в. брехуненко, Н. бєлік, Ю. головко, 
в. мільчев, в. ткаченко. – запоріжжя: аа тандем, 2008. – т. 3: запорізький 
край. – 492 с. 

усна історія степової україни / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
інститут усної історії запорізького національного університету. запорізьке 
наукове товариство ім. я. Новицького. запорізьке обласне товариство охорони 
пам’яток історії та культури. головна редколегія: П. сохань (головний редак-
тор), с. тимченко (заступник головного редактора), а. бойко (науковий ре-
дактор), в. козирєв (відповідальний секретар), в. смолій, в. брехуненко, 
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о. маврін, Ю. мицик, в. мільчев, в. ткаченко, в. кравченко, Н. бєлік, 
Н. швайба; редколегія тому: а. бойко (головний редактор), Н. швайба (на-
уковий редактор), в. козирєв (відповідальний секретар), Н. бєлік, Ю. голов ко, 
в. мільчев, в. ткаченко. – запоріжжя: аа тандем, 2008. – т. 4. – 474 с. 

усна історія: теорія і практика / запорізьке наукове товариство ім. я. Но-
вицького. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. інститут усної історії запорізького національного 
університету. східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька 
філія. упорядники: а. бойко, с. білівненко, Ю. головко, в. мільчев, Н. су-
рева, Н. швайба. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2008. – 100 с. 

Чухліб Т. Пилип орлик / інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – к., 2008. – 64 с. – (серія: 
“великі українці”).

Шамрай М. альдини в бібліотеках україни: каталог / Національна ака-
демія наук україни. Національна бібліотека україни ім. в. і. вернадського. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
редколегія: о. с. онищенко, П. с. сохань, л. а. дубровіна, г. і. ковальчук, 
в. Ю. омельчук, о. в. Павлюченко. – к.: академперіодика, 2008. – 144 с. 

Яворницький Д. твори: у 20 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
головна редколегія: П. сохань (головний редактор), а. бойко (заступник 
головного редактора), с. абросимова (відповідальний секретар), в. бреху-
ненко, і. бутич, Ю. головко, я. дашкевич, о. маврін, в. мільчев, Ю. мицик, 
в. Наулко; редколегія тому: П сохань (головний редактор), а. бойко (заступ-
ник головного редактора), в. мільчев (відповідальний секретар), с. аброси-
мова, в. брехуненко, Ю. головко, о. маврін, Ю. мицик. – к.; запоріжжя: ра 
“тандем-у”, 2008. – т. 3. – кн. 1. – 496 с. – (серія: “історія, краєзнавство, 
археологія”).

2009
архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет ар-

хівів україни. інститут історії україни НаН україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
український науково-дослідний інститут архівної справи та документознав-
ства. редколегія: і. матяш (головний редактор), о. гінзбург, в. лозицький, 
Н. маковська, о. музичук, к. Новохатський, г. Папакін, р. Пиріг, Ю. При-
лепішева, с. сельченкова, л. скрипка, в. смолій, П. сохань, Н. топішко, 
о. удод. – 2009. – № 1–2 (263): січень–квітень. – 266 с.

архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет ар-
хівів україни. інститут історії україни НаН україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
український науково-дослідний інститут архівної справи та документознав-
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ства. редколегія: і. матяш (головний редактор), о. гінзбург, в. лозицький, 
Н. маковська, о. музичук, к. Новохатський, г. Папакін, р. Пиріг, Ю. При-
лепішева, с. сельченкова, л. скрипка, в. смолій, П. сохань, Н. топішко, 
о. удод. – 2009. – № 3–4 (264): травень–серпень. – 298 с.

архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет ар-
хівів україни. інститут історії україни НаН україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
український науково-дослідний інститут архівної справи та документознав-
ства. редколегія: і. матяш (головний редактор), о. гінзбург, в. лозицький, 
Н. маковська, о. музичук, к. Новохатський, г. Папакін, р. Пиріг, Ю. При-
лепішева, с. сельченкова, л. скрипка, в. смолій, П. сохань, Н. топішко, 
о. удод. – 2009. – № 5 (265): вересень–жовтень. – 251 с.

архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет ар-
хівів україни. інститут історії україни НаН україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
український науково-дослідний інститут архівної справи та документознав-
ства. редколегія: і. матяш (головний редактор), о. гінзбург, в. лозицький, 
Н. маковська, о. музичук, к. Новохатський, г. Папакін, р. Пиріг, Ю. При-
лепішева, с. сельченкова, л. скрипка, в. смолій, П. сохань, Н. топішко, 
о. удод. – 2009. – № 6 (266): листопад–грудень. – 346 с.

батурин: сторінки історії: збірник документів і матеріалів / Чернігівський 
державний педагогічний університет ім. т. г. шевченка. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – Чер-
нігівське відділення. інститут історії україни НаН україни. Національний 
історико-культурний заповідник “гетьманська столиця”. інститут рукопису На-
ціональної бібліотеки україни ім. в. і. вернадського НаН україни. централь-
ний державний історичний архів україни в м. києві. державний архів Черні-
гівської області. центр по вивченню історії україни санкт-Петербурзького 
державного університету. канадський інститут українських студій. Чернігівська 
обласна організація Національної спілки краєзнавців україни. редколегія: 
о. б. коваленко (голова), а. в. морозова (відповідальний секретар), г. в. бо-
ряк, р. б. воробей, в. о. дятлов, л. а. дубровіна, з. когут, і. б. матяш, 
о. П. моця, о. в. музичук, с. о. Павленко, Н. б. реброва, в. а. смолій, 
П. с. сохань, т. г. таїрова-яковлєва, П. т. тронько, в. м. хоменко; упоряд-
ники: о. б. коваленко (керівник), о. в. гринь, л. я. демченко, г. с. доманова, 
л. г. кіяшко, в. П. коваленко, а. в. морозова, і. Є. Петреченко, о. я. рахно, 
Ю. м. ситий, т. г. таїрова-яковлєва, с. а. токарєв. – Чернігів: кП “вид-во 
«Чернігівські обереги»”, 2009. – 786 с., 30 іл. 

бібліографія друкованих праць: до 60-річчя від дня народження Юрія 
мицика / Національна академія наук україни. інститут української археогра-
фії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – запорізьке відділення. упо-



379

рядники: т. Петрушева, і. тарасенко, в. брехуненко, а. бойко, о. Панкєєв. – 
к.; запоріжжя, 2009. – 128 с. 

Брехуненко В. українська держава доби богдана хмельницького / інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. український інститут національної пам’яті. – к., 2009. – 64 с. 

Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. україна на стародавніх кар-
тах. середина XVII – друга половина XVIII ст.: атлас репродукцій / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського – львівське відділення. центральний дер-
жавний історичний архів україни, м. львів. редколегія: я. дашкевич (голова), 
Ю. лоза, і. сапожников, р. сосса, П. сохань, а. Перналь. – к.: дНвП “кар-
тографія”, 2009. – 224 с.

воєнна округа уПа “буг”: документи і матеріали 1943–1952 / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. видавництво “літопис уПа”. державний 
комітет архівів україни. галузевий державний архів служби безпеки україни. 
упорядники: в. мороз, о. вовк; редакційна рада: П. сохань, П. Потічний 
(співголови), с. богунов, г. боряк, я. дашкевич, в. лозицький, р. Пиріг, 
Ю. котляр, о. удод, Ю. шаповал. – к.; торонто: літопис уПа, 2009. – кн. 1. – 
800 с. – (літопис уПа. Нова серія. –т. 12).

воєнна округа уПа “буг”: документи і матеріали 1943–1952 / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. видавництво “літопис уПа”. державний 
комітет архівів україни. галузевий державний архів служби безпеки україни. 
упорядники в. мороз, о. вовк; редакційна рада: П. сохань, П. Потічний 
(співголови), г. боряк, в. в’ятрович, я. дашкевич, Ю. котляр, в. лозиць-
кий, р. Пиріг, о. удод, Ю. шаповал. – к.; торонто: літопис уПа, 2009. – 
кн. 2. – 1232 с. – (літопис уПа. Нова серія. –т. 13).

генеалогічні записки: збірник наукових праць / українське геральдичне 
товариство. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – львівське відділення. редколегія: П. с. сохань 
(голова), л. в. войтович, а. б. гречило (відповідальний редактор), я. р. даш-
кевич, м. м. капраль, о. а. купчинський, с. м. лисенко, і. я. скочиляс, 
о. П. целуйко (відповідальний секретар), Є. а. Чернецький, р. м. шуст. – 
львів, 2009. – вип. VII (нової серії і). – 100 с.

Горобець В. Павло Полуботок / інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – к., 2009. – 64 с. – (се-
рія: “гетьмани”).

Грибовський В. як росія крим поневолила / інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – к.: ПП На-
талія брехуненко, 2009. – 64 с. (серія: “московська «благодать»”).
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Грушевський М. С. твори: у 50 т. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
видавнича рада: б. Патон (голова), л. винар, і. драч, а. жуковський, в. лит-
вин, о. онищенко, с. Плохій, ф. сисин, я. яцків; головна редколегія: П. со-
хань (головний редактор), я. дашкевич (заступник головного редактора), 
і. гирич (відповідальний секретар), с. білокінь, г. боряк, в. брехуненко, 
г. бурлака, в. даниленко, м. жулинський, о. кучерук, о. маврін, і. мель-
ник, Н. миронець, Ю. мицик, в. Наулко, с. Панькова, р. Пиріг, в. смолій, 
о. тодійчук, в. ульяновський, я. федорук; упорядники тому: м. капраль, 
а. фелонюк, за участі в. шульги; автори передмови: м. капраль, а. фело-
нюк; автори коментарів: м. капраль, а. фелонюк, м. мудрий; переклад 
висловів іншомовного походження м. трофимука. – львів: світ, 2009. – т. 9: 
серія “історичні студії та розвідки (1917–1923)”. – 568 с. 

доля старообрядства в XX – на початку XXI ст.: історія та сучасність: 
збірник наукових праць та матеріалів / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. 
музей історії та культури старообрядства україни. відповідальний редактор 
та упорядник с. в. таранець; редколегія: г. в. боряк, в. а. брехуненко, 
а. о. гарбацький, і. с. грєбцова, л. а. дубровіна, в. в. кєров, Ю. а. мицик, 
і. в. Поздєєва, в. П. богданов, о. а. Пригарін, д. Є. расков, с. в. таранець, 
о. Ю. шевчук. – к., 2009. – вип. 3. – 316 с. 

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. гречило. – львів, 2009. – Ч. 47. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. гречило. – львів, 2009. – Ч. 48. – 12 с.

знак: вісник українського геральдичного товариства / українське ге-
ральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редактор а. гречило. – львів, 2009. – Ч. 49. – 12 с.

історичний архів. Наукові студії: збірник наукових праць / міністерство 
освіти і науки україни. Чорноморський державний університет ім. Петра 
могили. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни. головний редактор П. с. сохань; редакційна рада: 
л. П. клименко, о. П. мєщанінов, в. м. дарієнко, о. о. маврін; редколегія: 
м. о. багмет, а. і. колісниченко, Ю. в. котляр, с. в. Пронь, П. м. тригуб, 
Є. г. сінкевич, і. Ю. сінкевич. – миколаїв: вид-во Чду ім. Петра могили, 
2009. – вип. 3. – 158 с. 
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історія релігій в україні: Науковий щорічник / інститут релігієзнавства – 
філія львівського музею історії релігії. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відді-
лення. відділення релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. ре-
дакційна рада: я. дашкевич, м. капраль, в. Наулко, П. сохань, в. ульянов-
ський, в. Єленський, а. колодний, в. лях, л. филипович, П. яроцький, 
о. боднар, я. запаско, р. захарчук-Чугай, м. станкевич, г. стельмащук; 
редколегія: з. білик, я. дашкевич, л. моравська; відповідальний редактор 
т. вишневська. – львів: логос, 2009. – кн. і. – 1008 с.

історія релігій в україні: Науковий щорічник / інститут релігієзнавства – 
філія львівського музею історії релігії. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відді-
лення. відділення релігієзнавства інституту філософії ім. г. сковороди. ре-
дакційна рада: я. дашкевич, м. капраль, в. Наулко, П. сохань, в. ульянов-
ський, в. Єленський, а. колодний, в. лях, л. филипович, П. яроцький, 
о. боднар, я. запаско, р. захарчук-Чугай, м. станкевич г. стельмащук; ред-
колегія: з. білик, я. дашкевич, л. моравська; відповідальний редактор т. ви-
шневська. – львів: логос, 2009. – кн. іі. – 756 с.

“історія україни-русі” у листуванні миколи аркаса з василем дома-
ницьким. 1906–1909 роки / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. упо-
рядкування, вступ та коментарі і. старовойтенко; науковий редактор Н. ми-
ронець. – к.: темпора, 2009. – 344 с.; іл. 

“катакомбна церква” (двадцятиліттю виходу української греко-католиць-
кої церкви з підпілля присвячується): статті і матеріали / інститут релігіє знав-
ства – філія львівського музею історії релігії. інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відді-
лення. редколегія: з. білик, я. дашкевич (голова), о. киричук (науковий ре-
дактор), л. моравська, м. омельчук (відповідальний за випуск), і. орлевич 
(науковий редактор), і. Паславський, о. сидор. – львів: логос, 2009. – 142 с. 

Ковальчук В. степан бандера / Національна академія наук україни. ін-
ститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни. – к., 2009. – 64 с. – (серія: “великі українці”).

Кузик А. О. Підпільна штабна квартира романа шухевича у княгиничах / 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського 
НаН україни – львівське відділення. – львів: опілля-л, 2009. – 36 с. (серія: 
“скарбниця опілля: музеї”). 

Леп’явко С. коротка історія Чернігова / інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. – к.: ПП Наталія 
брехуненко, 2009. – 64 с. – (серія: “Наша земля”).

листування Євгена деслава / Національна академія наук україни. інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. м. грушевського. інсти-
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тут історії україни НаН україни. Національний університет “києво-моги-
лянська академія”. канадський інститут українських студій при альберт-
ському університеті в едмонтоні (канада). упорядкування, вступна стаття й 
коментар Ю. мицика; редколегія: П. сохань, в. Наулко, о. маврін, в. бре-
хуненко, Н. миронець. – к., 2009. – 360 с. – (серія: “джерела з історії 
української еміграції”. – т. 4).

Мальченко О. орнаментована артилерія на Правобережній україні 
(хV–XVIII ст.) / Національна академія наук україни. інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. грушевського. відповідальний редак-
тор о. маврін. – к., 2009. – 284 с. 

Миронець Н. олена теліга / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. – к., 2009. – 64 с. – (серія: “великі українці”).

Мицик Ю. Albaruthenica. студії з історії білорусі / інститут української 
археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. На-
ціональний університет “києво-могилянська академія”. український центр 
досліджень з історії білорусі. редколегія: П. с. сохань, в. а. брехуненко, 
б. с. адамович, о. о. маврін. – к.: інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського НаН україни, 2009. – 364 с. 

Мицик Ю., протоієр. за віру православну! – 2-ге вид., доп. і переробл. / 
благовіщенський і свято-духівський храми української Православної 
церкви київського Патріархату при Національному університеті “києво-
могилянська академія”. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни. – к.: слово, 2009. – 416 с.

Мільчев В. І. Нариси з історії запорозького козацтва хVііі століття 
(спроба історичної реконструкції на основі писемних джерел) / запорізьке 
наукове товариство ім. я. Новицького. інститут української археографії та 
джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни – запорізьке відді-
лення. східний інститут українознавства ім. ковальських – запорізька фі-
лія. – запоріжжя: ра “тандем-у”, 2009. – 108 с. 

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редколегія: П. сохань (відповідальний редактор), в. брехуненко 
(відповідальний секретар), а. бойко, о. маврін, Н. миронець, Ю. мицик, 
в. Наулко, в. ульяновський. – к.: інститут української археографії та дже-
релознавства ім. м. с. грушевського НаН україни, 2009. – т. 18. – 348 с. 

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН 
україни. редколегія: П. сохань (відповідальний редактор), в. брехуненко, 
д. бурім (відповідальний секретар), і. гирич, о. маврін, Н. миронець, 
Ю. мицик, в. Наулко, о. Павлюченко, в. ульяновський; редколегія тому: 
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П. сохань (відповідальний редактор), т. ананьєва (відповідальний секретар), 
Ю. алексєєв, б. біляшівський, д. бурім, Ю. волошин, Н. зіневич, о. маврін, 
Н. старченко, д. семко, в. шандра. – к.: інститут української археографії 
та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни, 2009. – т. 19: 
джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, 
популяризація. – кн. 1. – 692 с. 

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. с. сохань (відповідальний 
редактор), г. в. боряк, в. а. брехуненко, д. в. бурім (відповідальний секре-
тар), і. б. гирич, я. р. дашкевич (заступник редактора), о. о. маврін, 
Н. і. миронець, Ю. а. мицик, в. і. Наулко, о. в. Павлюченко, в. і. ульянов-
ський; редколегія тому: П. сохань (відповідальний редактор), Н. зіневич 
(відповідальний секретар), т. ананьєва, б. біляшівський, д. бурім, і. верба, 
о. маврін, е. стьопченко. – к.: інститут української археографії та джере-
лознавства ім. м. с. грушевського НаН україни, 2009. – т. 19: джерела 
локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяриза-
ція. – кн. іі. – Ч. 1. – 448 с. 

Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Націо-
нальна академія наук україни. інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського. редколегія: П. с. сохань (відповідальний 
редактор), г. в. боряк, в. а. брехуненко, д. в. бурім (відповідальний секре-
тар), і. б. гирич, я. р. дашкевич (заступник редактора), о. о. маврін, Н. і. ми-
ронець, Ю. а. мицик, в. і. Наулко, о. в. Павлюченко, в. і. ульяновський; 
редколегія тому: П. сохань (відповідальний редактор), Н. зіневич (відпові-
дальний секретар), т. ананьєва, д. бурім, в. левикін, о. маврін, е. стьоп-
ченко. – к.: інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни, 2009. – т. 19: джерела локальної історії: методи 
дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація. – кн. іі. – Ч. 2. – 
676 с. 

Національні інтереси / Національна академія наук україни. інститут 
української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського – львів-
ське відділення. львівський державний університет внутрішніх справ. укра-
їнська козацька академія теорії і політики безпеки україни. західноукраїнський 
регіональний інститут громадянського суспільства ім. ярослава мудрого. 
редакційна рада: г. башнянин, м. верніков, с. гелей (заступник голови 
ради), я. дашкевич (голова редакційної ради, голова редколегії), в. дени-
сенко, л. дещинський, в. загорський, м. кашуба, а. колодій, в. кондратюк, 
я. малик, м. мальський, і. михасюк, а. Пашук, о. сичивиця, м. янків, 
б. ярош; редколегія вип. 19: П. ткачук, м. гетьманчук, р. рожанківський, 
в. Пилат, я. драган, я. дубров, б. ковальчук, л. Полюга, о. Чабан, м. тарнав-
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ський, о. кондратюк, в. бліхар, Н. гайворонюк, м. штангрет, і. карий, 
П. Письменний, П. гураль. – львів, 2009. – 46 с. – (Національна безпека 
україни. терміни та визначення понять (попередня редакція). – вип. 19). 

Національні інтереси / українська козацька академія теорії і політики 
безпеки україни. інститут української археографії та джерелознавства 
ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. редакційна рада: 
г. башнянин, м. верніков, с. гелей (заступник голови ради), я. дашкевич 
(голова редакційної ради, голова редколегії), в. денисенко, л. дещинський, 
в. загорський, м. кашуба, я. малик, м. мальський, і. михасюк, а. Пашук, 
о. сичивиця, м. янків, б. ярош; редколегія вип. 20: П. ткачук, м. гетьман-
чук, р. рожанківський, в. Пилат, я. драган, я. дубров, б. ковальчук, л. Полюга, 
о. Чабан, м. тарнавський, о. кондратюк, в. бліхар, Н. гайворонюк, м. штан-
грет, і. карий, П. Письменний, П. гураль, в. франчук, і. ревак. – львів, 
2009. – 30 с. – (економічна безпека україни. терміни та визначення понять 
(перша редакція). – вип. 20).

Національні інтереси / інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. група 
дослідження проблем суверенітету, національних інтересів і безпеки. україн-
ська козацька академія теорії і політики безпеки україни. редакційна рада: 
г. башнянин, м. верніков, с. гелей (заступник голови ради), я. дашкевич 
(голова редакційної ради, голова редколегії), в. денисенко, л. дещинський, 
в. загорський, м. кашуба, а. колодій, в. кондратюк, я. малик, м. маль-
ський, і. михасюк, а. Пашук, о. сичивиця, м. янків, б. ярош; редколегія 
вип. 21: П. ткачук, м. гетьманчук, р. рожанківський, в. Пилат, я. драган, 
я. дубров, б. ковальчук, л. Полюга, о. Чабан, м. тарнавський, о. кондратюк, 
в. бліхар, Н. гайворонюк, м. штангрет, і. карий, П. Письменний, П. гу-
раль. – львів, 2009. – 26 с. – (державна безпека україни. терміни та визна-
чення понять (попередня редакція). – вип. 21).

Національні інтереси / українська козацька академія теорії і політики без-
пеки україни. група досліджень проблем суверенітету, національних інтере-
сів і безпеки. інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. гру-
шевського НаН україни – львівське відділення. редакційна рада: г. башня-
нин, м. верніков, с. гелей (заступник голови ради), я. дашкевич (голова 
редакційної ради, голова редколегії), в. денисенко, л. дещинський, в. за-
горський, м. кашуба, а. колодій, в. кондратюк, я. малик, м. мальський, 
і. михасюк, а. Пашук, о. сичивиця, м. янків, б. ярош; редколегія вип. 23: 
П. ткачук, м. гетьманчук, р. рожанківський, в. Пилат, я. драган, я. дубров, 
б. ковальчук, л. Полюга, о. Чабан, м. тарнавський, о. кондратюк, в. бліхар, 
Н. гайворонюк, м. штангрет, і. карий, П. Письменний, П. гураль. – львів, 
2009. – 21 с. – (стратегія національної безпеки україни. терміни та визначення 
понять (попередня редакція). – вип. 22).
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Національні інтереси / інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. група 
досліджень проблем суверенітету, національних інтересів і безпеки. україн-
ська козацька академія теорії і політики безпеки україни. редакційна рада: 
г. башнянин, м. верніков, с. гелей (заступник голови ради), я. дашкевич 
(голова редакційної ради, голова редколегії), в. денисенко, л. дещинський, 
в. загорський, м. кашуба, а. колодій, в. кондратюк, я. малик, м. маль-
ський, і. михасюк, а. Пашук, о. сичивиця, м. янків, б. ярош; редколегія 
вип. 23: П. ткачук, м. гетьманчук, р. рожанківський, в. Пилат, я. драган, 
я. дубров, б. ковальчук, л. Полюга, о. Чабан, м. тарнавський, о. кондратюк, 
в. бліхар, Н. гайворонюк, м. штангрет, і. карий, П. Письменний, П. гу-
раль. – львів, 2009. – 30 с. – (інформаційна безпека україни. терміни та 
визначення понять (попередня редакція). – вип. 23).

Національні інтереси / інститут української археографії та джерелознав-
ства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. група до-
сліджень проблем суверенітету, національних інтересів і безпеки. українська 
козацька академія теорії і політики безпеки україни. редакційна рада: г. баш-
нянин, м. верніков, с. гелей (заступник голови ради), я. дашкевич (голова 
редакційної ради, голова редколегії), в. денисенко, л. дещинський, в. за-
горський, м. кашуба, а. колодій, в. кондратюк, я. малик, м. мальський, 
і. михасюк, а. Пашук, о. сичивиця, м. янків, б. ярош; редколегія вип. 24: 
П. ткачук, м. гетьманчук, р. рожанківський, в. Пилат, я. драган, я. дубров, 
б. ковальчук, л. Полюга, о. Чабан, м. тарнавський, о. кондратюк, в. бліхар, 
Н. гайворонюк, м. штангрет, і. карий, П. Письменний, П. гураль. – львів, 
2009. – 26 с. – (основи терміносистеми державної безпеки україни (перша 
редакція). – вип. 24). 

Національні інтереси / інститут української археографії та джерело-
знавства ім. м. с. грушевського НаН україни – львівське відділення. група 
досліджень проблем суверенітету, національних інтересів і безпеки. україн-
ська козацька академія теорії і політики безпеки україни. редакційна рада: 
г. башнянин, м. верніков, с. гелей (заступник голови ради), я. дашкевич 
(голова редакційної ради, голова редколегії), в. денисенко, л. дещинський, 
в. загорський, м. кашуба, а. колодій, в. кондратюк, я. малик, м. маль-
ський, і. михасюк, а. Пашук, о. сичивиця, м. янків, б. ярош; редколегія 
вип. 25: П. ткачук, м. гетьманчук, р. рожанківський, в. Пилат, я. драган, 
я. дубров, б. ковальчук, л. Полюга, о. Чабан, м. тарнавський, о. кондра-
тюк, в. бліхар, Н. гайворонюк, м. штангрет, і. карий, П. Письменний, 
П. гураль. – львів, 2009. – 22 с. – (основи терміносистеми загальних засад 
конституційного ладу україни (попередня редакція). – вип. 25).

Невідомий драгоманов. михайло драгоманов – дослідник всесвітньої 
іс торії, політик і людина // хроніка 2000: український культурологічний альма-
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нах / інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевсь-
кого НаН україни. упорядник в. шульга; редколегія: Ю. буряк (головний 
редактор), і. гирич (заступник головного редактора), м. жулинський, в. заго-
рій, Ю. кочубей, а. макаров, о. мельник, д. Наливайко, в. Панченко, м. сла-
бошпицький, Є. станкович, а. толстоухов, а. Чебикін. – к.: фенікс, 2009. – 
вип. 1 (79). – 464 с. 

Новицький Я. твори: у 5 т. / Національна академія наук україни. інсти-
тут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. ін-
ститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. м. т. рильського. 
запорізький національний університет. запорізьке наукове товариство 
ім. я. Новицького. упорядники тому: л. іваннікова, і. Павленко; головна 
редколегія: П. сохань (головний редактор), а. бойко (заступник головного 
редактора), в. козирев (відповідальний секретар), в. смолій, г. скрип-
ник, с. тимченко, в. брехуненко, Ю. мицик, в. Наулко; редколегія тому: 
а. бойко (головний редактор), в. брехуненко (заступник головного редак-
тора), Ю. мицик, л. іваннікова, в. ткаченко, і. Павленко. – запоріжжя: аа 
тандем, 2009. – т. 3. – 440 с. 

Однороженко О. А. козацька територіальна геральдика кінця хVі – 
хVііі ст. / Національна академія наук україни. інститут української архео-
графії та джерелознавства ім. м. с. грушевського. відповідальний редактор 
Ю. к. савчук. – харків, 2009. – 416 с. 

Однороженко О. родова геральдика руського королівства та руських 
земель корони Польської хіV–XVI ст. / Національна академія наук україни. 
інститут української археографії та джерелознавства ім. м. с. грушев-
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філія. упорядник а. бойко; редколегія: с. білівненко, г. боряк, а. бойко (на-
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всеукраїнський благодійний фонд ім. Петра калнишевського. інститут укра-
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україни. галузевий державний архів. упорядники: в. даниленко, с. кокін; 
редколегія: г. боряк, в. даниленко (відповідальний редактор), с. кокін, 
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реєстр особових гербів українського геральдичного товариства / україн-
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ське геральдичне товариство. При сприянні львівського відділення інституту 
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ської археографії та джерелознавства ім. м. с. грушевського НаН україни. 
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липень–серпень. – 176 с.

сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал / інститут 
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архіви україни: Науково-практичний журнал / державний комітет ар-
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20-ті рр. XX ст.) / Національна академія наук україни. інститут української 
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м. м. капраль, о. а. купчинський, с. м. лисенко, і. я. скочиляс, о. П. це-
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голодомор 1932–1933 рр. в україні за документами гда сбу: анотова-
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