
FROM THE PUBLISHER

The VITA ANTIQUA edition is based on:
 – Publication of the results of scientific research in the field of studying the ancient past of Ukraine 

and the world;
 – Promoting the development of archaeological and anthropological science in Ukraine, enhancing 

their role and authority in Ukrainian society;
 – Establishment of international cooperation in the field of anthropology and archaeology, creation 

of an effective mechanism for the exchange of information, experience, communication between spe-
cialists from different countries and scientific fields for the establishment of an international interdisci-
plinary network for the study of topical issues in the field of archaeology, anthropology and prehistory.

VITA ANTIQUA is a periodical scientific edition publishing articles on archaeology, anthropology, 
prehistory, museology and related disciplines.

Among the proposed publications are periodic journal of scientific papers “VITA ANTIQUA”, as well 
as the thematic issues on specific scientific problems – particular monographs in “VITA ANTIQUA Li-
brary” series.

The journal was founded in 1999. The first issues of scientific collections, carried out during 1999-
2009, were published by the public organization "Society of Archeology and Anthropology", one of its 
priority tasks was the development and popularization of archaeological and anthropological science in 
Ukraine.

In 2016, thanks to the efforts of the teachers, scientific fellows, graduate students and students 
of the Department of Archaeology and Museology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, the 
activity of the publishing house VITA ANTIQUA was renewed.

Aims and Scope
 – The purpose of the VITA ANTIQUA is to provide a platform for communication between scientists 

that are doing researches in different fields of archeology, prehistory, anthropology, museology and 
related disciplines.

 – Main problematique of accepted articles: actual topics of archaeology, anthropology, prehistory, 
early history of Ukraine, world history, source studies, historiography.

 – VITA ANTIQUA provides a productive dialogue between scientists; assists scholars in dissemi-
nating their experiences and ideas; publishes the scientific results aimed at increasing the efficiency of 
archaeological and historical research. Vita Antiqua provides an acquaintance of readers with the latest 
approaches in archaeolo gical research.

 – Organizes the relationship between research and education through the inclusion of published 
materials in the educational process.

Publisher of VITA ANTIQUA is the non-governmental organization “Center for Paleoethnological 
Research”, among its main tasks, according to the Charter, is to promote the dissemination of knowl-
edge in the field of archaeology, anthropology, ethnology, paleoecology, prehistory, heritage protection 
and experimental archaeological activity through printed publications and other information media.
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VITA ANTIQUA publish papers in Ukrainian, English and Russian.
All materials provided for publication are reviewed by members of the Editorial Board.
Vita Antiqua comes out annually.
Editorial board of VITA ANTIQUA keeps the Open Access Policy.
We hope that the proposed materials will be useful for anyone interested in prehistory, archaeo-

logy and anthropology – archaeologists, anthropologists, geographers, historians, ethnographers, and 
students of higher educational institutions.
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ВІД ВИДАВЦЯ

Видання VITA ANTIQUA засноване з метою:
 – публікації результатів наукових досліджень в галузі вивчення давнього минулого України 

та світу;
 – сприяння розвитку археологічної та антропологічної науки в Україні, підвищення їхньої ролі 

та авторитету в українському суспільстві;
 – налагодження міжнародної співпраці в галузі антропології і археології; створення дієвого 

механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових 
галузей для створення міжнародної міждисциплінарної мережі по дослідженню актуальних пи-
тань в галузі археології, антропології та преісторії.

VITA ANTIQUA – це наукове періодичне видання, що здійснює публікацію статей з археології, 
антропології, преісторії, музеєзнавства та суміжних дисциплін. Серед пропонованих матеріалів, 
представляємо щорічний збірник наукових праць VITA ANTIQUA, а також спеціалізовані тематич-
ні випуски присвячені конкретним науковим питанням – окремі монографічні дослідження серії 
«Бібліотека VITA ANTIQUA».

Видання засноване у 1999. Перші випуски наукових збірників, здійснені протягом 1999-
2009 рр., були видані громадською організацією Товариство Археології та Антропології, що од-
ним з своїх пріоритетних завдань ставило популяризацію археологічної та антропологічної науки 
в Україні.

У 2016 р. завдяки зусиллям викладачів, співробітників, аспірантів та студентів Кафедри ар-
хеології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка віднов-
лено діяльність видавництва VITA ANTIQUA.

Цілі і завдання видання
 – Мета VITA ANTIQUA – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють 

дослідження у галузях археології, преісторії, антропології, музеєзнавства та суміжних дисциплін.
 – Головна проблематика статей, що можуть публікуватися у VITA ANTIQUA: актуальні питання 

археології, антропології, преісторії, ранньої історії України та всесвітньої історії, музеєзнавства, 
джерелознавства, історіографії.

 – VITA ANTIQUA забезпечує продуктивний діалог між дослідниками в галузі первісної істо-
рії, архео логії, антропології та музеєзнавства; сприяє науковцям у поширенні їхнього досвіду та 
ідей; публікує нау кові розвідки, що збільшують потенціал археологічної та історичної науки. Чи-
тачі та дописувачі VITA ANTIQUA можуть ознайомитись з новими досягненнями археологічних 
досліджень.

 – Організовує взаємозв’язок між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення 
опублікованих матеріалів до навчального процесу.

Видавцем VITA ANTIQUA являється ГО «Центр палеоетнологічних досліджень», серед осно-
вних завдань якого, згідно Статуту, є сприяння поширенню знань у галузі археології, антропології, 
етнології, палеоекології, преісторії, пам’яткоохоронної та експериментально-археологічної діяль-
ності через друковані видання та інші інформаційні засоби.
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У збірках публікуються статті українською, англійською та російською мовами.
Всі надані до публікації матеріали попередньо рецензуються членами редакційної колегії.
VITA ANTIQUA виходить щорічно.
Редакційна колегія дотримується політики відкритого доступу.
Маємо надію, що пропоновані матеріали будуть корисними для всіх, хто цікавиться первіс-

ною історією, археологією та антропологією – археологам, антропологам, географам, історикам- 
краєзнавцям,  студентам вищих навчальних закладів.
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for notes


