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Архітектура 

Назва видання Засновник (співзасновник) Галузь 
науки 

Шифр 
видання 

Актуальні проблеми 
мистецької практики і 
мистецтвознавчої 
науки                
(Мистецькі обрії) 

Інститут проблем сучасного 
мистецтва Академії мистецтв 
України 

архітектура 
культурологія 
мистецтвознав
ство 

XVIII 38059 

Архітектурний вісник 
КНУБА 

Київський національний університет 
будівництва і архітектури 

архітектура XVIII 40396 

Архітектурні 
дослідження 
Architectural Studies 

Національний університет 
«Львівська політехніка» 

архітектура XVIII 40771 

Будівельні конструкції 
Строительные 
конструкции.  
Building structures. 

ДП «Державний НДІ будівельних 
конструкцій» Міністерства 
регіонального розвитку та 
будівництва України 

архітектура  
технічні  

XVIII 20403 

Будівництво та 
техногенна безпека. 
Строительство и 
техногенная безопасность. 

Національна академія 
природоохоронного та курортного 
будівництва МОН України 

архітектура 
технічні  

XVIII 37859 

Вісник Одеської 
державної академії  
будівництва та 
архітектури 

Одеська державна академія  
будівництва та архітектури МОН 
України 

архітектура XVIII 34046 

Вісник Національного 
університету  
«Львівська політехніка»                        
(серія «Архітектура») 
Bulletin of Lviv Polytechnic 
National University. Series 
of Architecture 

Національний університет 
«Львівська політехніка» 

 

архітектура XVIII 20092 

Досвід та перспективи 
розвитку міст України 

ДП Український державний науково-
дослідний інститут проектування міст 
«Діпромісто» Міністерства 
регіонального розвитку та будівництва 
України 

архітектура XVIII 36578 

Збірник наукових праць. 
Вісник Придніпровської 
державної академії 
будівництва та архітектури 

Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури 
/ПДАБА/ МОН України 

архітектура XVIII 32825 



Комунальне господарство 
міст. Серія «Технічні 
науки та архітектура»             
Комунальное хозяйство 
городов. Серия: 
«Технические науки и 
архитектура»                    
Municipal economy of 
cities. Series: «Engineering 
science and architecture» 

Харківський національний 
університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова 

технічні 
архітектура 

XVIII 35963 

Науковий вісник 
будівництва 

Харківський національний технічний 
університет будівництва та 
архітектури, Харківське обласне 
територіальне відділення Академії 
будівництва України 

технічні 
архітектура 

XVIII 33380 

Мистецтвознавство 
України 

Інститут проблем сучасного 
мистецтва Академії мистецтв 
України 

архітектура 
культурологія 
мистецтвознав
ство 

XVIII 34460 

Містобудування та 
територіальне 
планування 

Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури  

технічні, 
архітектура 

XVIII 33292 

МІСТ: Мистецтво, 
історія, сучасність, 
теорія: збірник наукових 
праць з 
мистецтвознавства і 
культурології 

Інститут проблем сучасного 
мистецтва Національної академії 
мистецтв України  

архітектура 
мистецтвозна
вство 

XVIII 39226 

Перспективні напрямки 
проектування житлових 
та громадських 
будівель 

ВАТ «Український зональний 
науково-дослідний і проектний 
інститут по цивільному 
будівництву»  – ВАТ 
«КиївЗНДІЕП»  

архітектура 

технічні 

XVIII 36032 

Проблеми теорії та 
історії архітектури 
України 

Одеська державна академія 
будівництва і архітектури 

архітектура XVIII 36382 

Промислове 
будівництво та 
інженерні споруди 

ТОВ  «Український інститут сталевих 
конструкцій імені В.М. 
Шимановського», Українська 
державна корпорація по виконанню 
монтажних і спеціальних 
будівельних робіт, 
«Укрмонтажспецбуд» 

архітектура XVIII 38085 



Студії мистецтвознавчі 
Researches of Fine Arts 

Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології                     
ім. М.Т. Рильського НАН України 

архітектура XVIII 36867 

Сучасні проблеми 
архітектури та 
містобудування 

Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури  

технічні 
архітектура 

XVIII 32331 

Сучасні проблеми 
дослідження, 
реставрації та 
збереження культурної 
спадщини 

Інститут проблем сучасного 
мистецтва Академії мистецтв 
України 

мистецтвознав
ство 
культурологія 
архітектура 

XVIII 36937 

Традиції і новації у 
вищій архітектурно-
художній освіті 

Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв 

архітектура XVIII 32299 

Українське 
мистецтвознавство: 
матеріали, 
дослідження, рецензії 

Національна академія наук України, 
Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології                      
ім. М.Т. Рильського НАН України 

архітектура XVIII 36675 

Художня культура. 
Актуальні проблеми 

Інститут проблем сучасного 
мистецтва Національної академії 
мистецтв України, Державний 
центр театрального мистецтва імені 
Леся Курбаса  

архітектура 
мистецтвознав
ство 
культурологія 

XVIII 36942 

         

 


