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Крип'якевич Іван Петрович (25.06.1886 
– 21.04.1967) – визначний український 
історик, дійсний член НТШ (з 1911), 
академік АН УРСР (з 1958). Народився у 
місті Львові, у сім'ї священика. В 1904 – 
1909 навчався на філософському факультеті 
Львівського університету. В студенські 
роки брав активну участь в боротьбі за 
український університет, займався 
культурно-освітньою діяльністю, в 1908 
році організував «Просвітній 
кружок», тісно співпрацював 
з «Просвітою».  
 Наукову діяльність розпочав під 
керівництвом Михайла Сергійовича 
Грушевського, став одним з найвидатніших 
його учнів. З 1905 року почав друкувати 
свої наукові статті у періодичному 
виданні Наукового Товариства ім. Т. 
Шевченка – «Записки НТШ» (з 1934 року – 
редактор). У 1911 захистив докторську 
дисертацію та тему «Козаччина і Баторієві 
вольності», і незабаром був обраним 
дійсним членом НТШ. Викладав історію в 
Академічній гімназії у Львові (1912 – 1914), 
а згодом – в гімназіях Рогатина і Жовкви. 
Багато співпрацював в українських 
періодичних виданнях, що видавалися 
в Західній Україні – «Письма з Просвіти», 
«Молода Україна», «Літературно-Науковий 
Вісник» та багатьох інших, редагував 
журнал «Дзвіночок» (1911 – 1914) та 
«Ілюстрована Україна» (1913 – 1914). У 
1918 – 1919 – приват-доцент Кам'янець-
Подільського Українського Державного 
Університету. В міжвоєнний період плідно 
займався науково-педагогічною роботою. У 
1921 – 24 – професор Львівського Таємного 
українського університету (секретар сенату 
університету), в 1934 – 1939 роках викладав 
історію України в Богословській Академії у 
Львові, тісно співпрацював з Науковим 
Товариством ім. Т. Шевченка (з 1920 був 
секретарем історичної секції, 1924 
редагував «Записки НТШ», з 1934 – голова 
історичної секції). В 1920 – 1930-х рр. 
Крип’якевич  вів широку національно-
громадську роботу. В 1921 – 1922 працював 
у Комітеті охорони військових могил, який 

займався пошуком і впорядкуванням 
українських стрілецьких могил в Галичині, 
в 1923 – 1925 брав участь у роботі 
туристично-краєзнавчого товариства 
«Плай», співпрацював з журналом 
«Політика» (1925 – 1926 роки). З жовтня 
1939 Іван Крип’якевич – завідуючий 
кафедрою історії України, професор (з 
1941року) Львівського університету. В роки 
гітлерівської окупації працював редактором 
наукових видань Українського видавництва 
у Львові. У повоєнний час був 
звинувачений в «українському 
буржуазному націоналізмі» і зазнав 
переслідувань. У 1946 Крип’якевич разом з 
частиною львівських науковців 
депортований до Києва. Деякий час займав 
посаду старшого наукового співробітника 
Інституту історії України АН УРСР. У 
травні 1948 року Крип’якевич дістав 
можливість повернутися до Львова. В 1951 
році очолив відділ Інституту суспільних 
наук АН УРСР у Львові, в 1953 – 1962 роках 
– директор цього інституту. Помер і 
похований у Львові.  
 Найважливіші історичні праці Івана 
Крип’якевич присвячені періоду козаччини 
і Хмельниччини – «Матеріали до історії 
української козаччини» (1914), «Студії над 
державою Богдана Хмельницького» (1925 – 
1931), «Богдан Хмельницький» (1954) та ін. 
Автор багатьох праць з історіографії 
(«Українська історіографія»; 1923), 
археології, сфрагістики, історії культури 
(«Історія української культури»; 1937), 
численних науково-популярних нарисів з 
історії України («Велика історія України»; 
1935), «Історія українського війська» (1936, 
співавтор) та підручників «Оповідання з 
історії України», «Коротка історія України 
для початкових шкіл» (1918), «Огляд історії 
України» репетиторій для вищих кляс 
середніх шкіл та вчительських курсів» 
(1919) та ін. 



 
63.3 (2 Ук) 
К 78 
 Іван Петрович Крип’якевич: бібліогр. покажч. / склад. 
О. Д. Кізлик ; відп. ред. М. К. Івасюта ; М-во культури 
УРСР, Львів. ДНБ, ЛДУ ім. І. Франка, Ін-т сусп. наук. – 
Львів : [б. в.], 1966. – 78 с. 
 

63.3 (2 Ук) 
К 78 
 Крип'якевич І. П. Богдан Хмельницький / Відп. ред. Ф. 
П. Шевченко,І. Л. Бутич, Я. Д. Ісаєвич, – 2-е вид., 
виправлене і доповнене. – Львів : Світ,1990. –  408 с.  
 Під час Визвольної війни в усій своїй величі проявилися творчі сили 
українського народу. Незважаючи на тяжке гноблення, зрадницьку політику 
феодалів-кріпосників, трудовий люд знайшов у собі сили піднятися на боротьбу, 
сколихнути основи шляхетської Речі Посполитої й ще раз підтвердити своє право 
на свободу і незалежність.  
 Виявивши небачений героїзм, народ висунув із свого середовища таких видатних 
керівників й організаторів, як Богдан Хмельницький, Максим Кривоніс, Іван Богун, Данило 
Нечай, Мартин Пушкар, Филол Джалалий, Федір Вешняк та багато інших. Серед цих героїв 
українського народу перше місце належить видатному державному діячеві і полководцю Богдану 
Хмельницькому. Його сила — в тісному зв’язку з народом, про що він і сам неодноразово 
заявляв. Він краще за інших своїх сучасників розумів перебіг історичних подій, був 
виразником ідей і прагнень прогресивних сил рідного народу.  
63.3 Ук 
К 82 
 Крип’якевич Іван. Всесвітня історія : книга 1: Стародавні часи / Іван 
Крип’якевич. – К. : Либідь, 1995. – 464 с. 
 Ця праця академіка І.П. Крип'якевича – популярний виклад минулого людства від його початку до 
завершення першої світової війни і одночасно видатна пам'ятка української історичної думки 30-х років 
ХХ століття. Насиченість фактичним матеріалом дозволяє книзі бути цінним довідником. 
 У книзі першій висвітлюється історія стародавніх народів від зародження людства і до часів 
Римської імперії включно. 



 
 
63.3 Ук      
К 82 
 Крип’якевич Іван. Всесвітня історія : книга 2 : 
Середньовіччя і нові часи / Іван Крип’якевич. – К. : Либідь, 
1995. – 464 с. 
 У другій книзі "Всесвітньої історії" висвітлюються дві значущі епохи в 
історії людства – середньовіччя і новий час. 
 
63.3 Ук 
К 82 
 Крип’якевич Іван. Всесвітня історія : книга 3 : Найновіші 
часи / Іван Крип’якевич. – К. : Либідь, 1995. – 464 с. 
 У книзі третій "Всесвітньої історії" висвітлюються події, котрі 
відбувалися на Європейському та інших континентах наприкінці ХVIII – на 
початку ХХ століття. 
 
63.3(2Ук)І – 90Крип’якевич І., Гнатевич Б.. Стефанів З. Історія 
українського війська  
/ І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів. – Львів : Світ, 1992. – 716 
с. 
 У наш час вузької наукової спеціалізації та поділу великих комплексів наук на окремі 
дисципліни і піддисципліни ми чимраз сильніше відчуваємо, що сучасна українська, за 
традиційною термінологією, радянська історична наука явно була позбавлена певних граней, 
напрямів досліджень, міждисциплінарних спеціальностей. І з якого боку не підходили б ми до 
чималого комплексу української історичної науки, що культивується в академічних і вузівських 
установах, вже на перший погляд легко відкрити велетенську прогалину: цілковиту відсутність військової 
історії України.  

 
 

 
 



63.3 (2 Ук) 
Г 61 
 Головацький І. Віхи української історії / І. 
Головацький. – Львів : НВФ «Українські технології», 2006. – 
300 с. 
 У книзі представлені періодичні публікації автора про окремі 
історичні події в Україні та за її межами, а також про видатних українських 
наукових і громадсько-політичних діячів.Для широкого загалу читачів: 
молоді, яка цікавиться історичним минулим України, і науковців. 
 
63.3 (2 Ук) 
К 78 
  Крип'якевич І. Галицько-Волинське князівство /  
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
1999. – 220 с.  
 Монографія — результат багаторічних досліджень академіка АН УРСР І. П. 
Крип’якевича з історії Галицько-Волинської землі періоду Давньоруської держави та 
феодальної роздробленості. Розкрито умови формування Галицько-Волинського князівства, його 
адміністративно-територіальний поділ, соціально-економічні й політичні відносини, вклад у 
боротьбу проти експансії католицьких феодалів та навали кочівників-завойовників, показано 
дружні взаємовідносини Галицько-Волинської Русі з іншими давньоруськими землями. 
63.3 (2 Ук) 
К 78 
 Крип’якевич І. П. Історичні проходи по Львові / Іван Крип'якевич. 
– Львів : Каменяр, 1991. – 167 с. 
 Історико-краєзнавча праця видатного українського вченого, академіка, вперше видана у 1932 
р. знайомить з цікавими сторінками давнього минулого Львова, з найважливішими подіями, які 
відбувалися в місті протягом XIII - XIX ст. і першої третини XX ст.  
 
 
 

 

 



63.3 (2 Ук) 

Д 63 
 Документи Богдана Хмельницького / Упорядник Іван 
Крип’якевич. – Львів : Видавництво АН УРСР, 1961. – 741 с. 
 У збірнику вміщені наявні листи, універсали та накази Богдана 
Хмельницького за 1648 – 1657 рр. з архівів та бібліотек Української РСР, Москви, 
Ленінграду, а також Польщі, Угорщини, Швеції, Німеччини, Австрії. У додатках 
подаються сумнівні та підроблені документи, перелік втрачених листів, 
універсалів та ін., а також науково-довідковий апарат. 
63.3 (2Ук) 
К 78 
 Крип’якевич І. Нарис історії українського ловецтва до 
кінця XVII в.  
/ Іван Крип’якевич. – Львів: Українське ловецьке товариство 
«Тур», 1925. – 
 27 с. 
 Ловецтво – це престаре заняття українців. «Був навколо города ліс і бір великий і 
ловили звіря», так переказує літописець про початки Києва. Ті слова мають характеристику 
нашого ловецтва за довгі часи, аж до половини ХІХ століття. Величезні пущі і незаселені 
степи ховали протягом віків велику силу всякого звіра і приманювала до себе ловця. Ловецтво 
не було тільки святковим заняттям вибраного кола людей – в давніші часи ловами займалася 
велика частина населення України, лови давали прожиток цілим селам, відігравали першорядну 
роль у господарському бюджеті України. Лише в ХІХ столітті остаточно вирубані величезні 
ліси, заселилися вільні степи і ловецтво почало занепадати.  
63.3 (2Ук) 
К 78 
 Крип’якевич І. П. Історія України / Відп. редактори Ф.П. Шевченко, Б.3. 
Якимович — Львів: Світ, 1990. — 520 с.У книзі відомого історика, академіка АН УРСР І. П. 
Крип'якевича (1886 —1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1910 р. 
Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, 
освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідніми країнами, умови формування 
громадсько-політичної думки, державності, розквіт і занепад княжої, а пізніше й козацької держави, 
розвиток національної самобутності та свідомості.  
 



63.3 (2Ук) 
К 78  
 Крип’якевич І. Історія козаччини для народа і молоді / Іван Крип’якевич. 
– Львів : «Учітеся, брати мої», 1922. – 77 с. 
 Вся південна Україна аж до Чорного моря була пуста і незамешкана. Покривали 
її безмежні степи, високі трави. Ніколи плуг не переходив через ці безмірні 
простори; трава росла, достигала, сохла, ніхто її не косив ані топтав. Степами 
пливе ріка Дніпро. Дніпрові,води стрічають по дорозі високі скелі і пороги. Острови 
є вищі, часом скелисті, покриті лісом; плавні це місця, які вода заливає весною, 
підчас повені, на них росте трава, очерет, лоза, верба й усякі корчі. Цей край 
нижче Дніпрових порогів називали Низом або Запорожжем. Життя у степах було дуже 
небезпечне. В кожній хвилі можна було попасти в рука татарам. Але хоч так тяжко 
було тут жити, все знаходилися сміливі люди по містах і селах що збиралися разом, 
вибирала собі старшого і кінно, зі зброєю в руках, ішли на Запорожжа. Там вони 
стріляли звіра, ловили дикі коні, рибалили по ріках і потім з м’ясом і рибою, 
верталися додому. 3 початку козаки були самі міщани і селяни. Але слідом до них 
почали прилучатися бідніші шляхтичі. Козаки копали кругом глибокі рови, і землю з 
них викидали на вали, високі на кілька метрів. На валах били частокіл, клали 
деревляні зруби й уставляли помости під гармату. Вхід зробили лиш один, широкий, 
для переїзду. Замикали його кріпкими оборонними воротами з дерева, а через рів 
ішов зводовий міст, що підносився ланцями в гору. Між валами краєм стояли курені. 
Курінь, це козацька хата: ставили її з дерева, а верхом крили очеретом або й 
звірячими скірами. яких у степу було богато. По середині тверді лишився вільний 
майдан. Така фортеця була подібна до ннших замків, що їх тоді було богато на Україні. Але козаки 
дали ій нову назву «Січ» – від слова сікти, рубати, бо на укріплення сікли дерево; самі ж звали 
себе Січовиками. Від того часу Запорозька Січ була головною козацькою оселею.  
63.3 (2Ук) 
К 78  
Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження та 
матеріали / Упоряд. М. Капраль. – Львів: Б. в., 1994. – 394 с.  
 Монографічне дослідження «Львівська Русь в першій половині XVI віку» і збірник матеріалів «Матеріали 
до історії Львівської Русі (1460 – 1550 рр.)» Іван Крип'якевич підготував до друку ще 1907 р. «Львівська 
Русь» була опублікована того року в «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (Тт.77 – 79) та вийшла 
окремим відбитком. Джерельні ж матеріали з незалежних від автора причин залягли на довгі роки в архіві. 
Задумана І.Крип'якевичем комплексна публікація дослідження разом з джерелами здійснюється в цьому виданні. 
Першу частину складає репринтне відтворення окремого відбитка "Львівської Русі" без зміни лексики та 
правопису, характерних для Галичини початку XX ст. У другій частині публікуються збережені в архіві 
І.Крип’якевича актові матеріали з львівських раєцьких книг за 1460 – 1550 рр.  
 Повертається в науковий обіг ще один скарб національної історіографії. 



 
63.3 (2Ук) 
К 78 
 Крип’якевич І. Універсали Богдана Хмельницького. 1648 – 1657 
[Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. 
Іван Крип'якевич, Іван Бутич ; ред. кол. В. Смолій [та ін.]. – К. 
: Альтернативи, 1998. – 383 с. 
 У збірці вміщено всі відомі універсали та накази Богдана Хмельницького, а також 
угоди і вимоги гетьмана за 1648 – 1657 рр. з архівів України, Російської Федерації, 
Білорусі, Польщі, США, Бразилії, в яких йдеться про соціально-економічний розвиток 
і політичне становище України у період Хмельниччини. У додатках наведені сумнівні та 
підроблені універсали Богдана Хмельницького, універсали полковників, список 
універсалів Богдана Хмельницького, згадуваних у джерелах та літературі, але не 
виявлених, а також науково-довідковий апарат. 
63.3(2Ук) 
К 82 
 Крип’якевич І., Дольницький М. Історія України / І. Крип’якевич, М. 
Дольницький. – 2-ге вид., перероб. і доп. Є. Гринівим. – Львів : Меморіал, 
1991. – 274 с. 
 Пропонована книга в розділах І – XXI є перевиданням праці Івана Крип'якевича та Мирона 
Дольницького з доповненням ілюстративного матеріалу . Розділи XXII XXVII , що стосуються 
найновіших подій на Україні , календар історичних подій з найдавніших часів до 1991 р. та вступ 
написано, систематизовано та упорядковано Євгеном Гринівим.  

63.3(2Ук) 
К 82 
 Крип’якевич І. П.  Джерела з історії  Галичини періоду феодалізму (до 
1772 р.) : огляд публікацій / І. П. Крип’якевич. – К .: АН УРСР, 1962. – 82 
с.Праця дає огляд публікацій джерел з історії Галичини від найдавніших часів до 1772 р. 
Хронологічно вона охоплює два періоди: 1) Галицькі землі у складі Древньоруської держави та 
Галицько-Волинського князівства, 2) Галичина під владою феодальної Польщі. Виходячи з інтересів 
дослідників, матеріали поділено на розділи та підрозділи, присвячені економічним та соціально-
політичним відносинам, культурі тощо.  
Праця призначається як посібник для істориків, які вивчають минуле західних областей України, для 
співробітників наукових інститутів, архівістів, аспірантів, студентів.  



 
71 
І - 90 
 Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К. : Либідь, 
1994. – 656 с. 
 Ця ґрунтовна праця створена видатними українськими вченими і мистецтвознавцями І. 
Крип’якевичем, В. Радзикевичем, М. Голубцем,  
С. Чарнецькими та В. Барвінським у 30-ті рр.. ХХ ст. Автори подають в доступній формі основні 
відомості про розвиток українського письменства, образотворчого мистецтва, театру та музики від 
княжої доби до першої половини ХХ століття. 
 Для всіх, хто цікавиться самобутньою української культури.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


