
Перелік наукових фахових періодичних видань України з фондів ОННБ 
станом на 15.05.2022 р. 

 
Мистецтвознавство 

Назва видання Засновник (співзасновник) Галузь 
науки 

Шифр 
видання 

Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць молодих 
вчених Дрогобицького 
державного педагогічного 
університету імені Івана 
Франка 

Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 
Івана Франка, громадяни України – 
Ільницький В.І., Душний А.І., 
Зимомря І.М. 

педагогічні  
філологічні 
мистецтвозна
вство 
 

XVIII 40195 

Актуальні проблеми історії, 
теорії тапрактики художньої 
культури 
Актуальные проблемы истории, 
теории и практики 
художественной культуры 
Topical problems of History, 
Theory and Practice of Artistic 
Culture   

Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв  

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 34133 

Актуальні проблеми 
мистецької практики і 
мистецтвознавчої науки 
(Мистецькі обрії) 

Інститут проблем сучасного 
мистецтва Академії мистецтв 
України 

архітектура 
культурологія 
мистецтвозна 
вство 

XVIII 38059 

Аркадія Одеський національний 
політехнічний університет, ТОВ 
«Студія «Негоціант» 

мистецтвозна 
вство 
культурологія 

XVIII 36099 

Аспекти історичного 
музикознавства 
 

Харківський національний 
університет мистецтв                                 
імені І.П. Котляревського 

мистецтвозна
вство 

XVIII 41645 

Вісник Київського 
національного університету 
культури і мистецтв. Серія: 
Аудіовізуальне мистецтво і 
виробництво 
Вестник Киевского 
национального университета 
культуры и искусств. Серия: 
Аудиовизуальное и искусство и 
производство 
Bulletin of Kyiv National 
University of Culture and Arts. 
Series in Audiovisual Arts and 
Production 

Київський національний 
університет культури і мистецтв 
 

мистецтвозна
вство 

XVIII 41506 

Вісник Київського 
національного університету 
культури і мистецтв. Серія: 
Музичне мистецтво 
Вестник Киевского 
национального университета 
культуры и искусств. Серия: 
Музыкальное искусство 
Bulletin of Kyiv National 
University of Culture and Arts. 
Series In Musical Art 

Київський національний 
університет культури і мистецтв 
 

мистецтвозна
вство 

XVIII 41457 



Вісник Київського 
національного університету 
культури і мистецтв. Серія: 
Сценічне мистецтво 
Вестник Киевского 
национального университета 
культуры и искусств. Серия: 
Сценическое искусство 
Bulletin of Kyiv National 
University of Culture and Arts. 
Series in Stage art 

Київський національний 
університет культури і мистецтв 
 

мистецтвозна
вство 

XVIII 41456 

Вісник КНУКіМ. Збірник 
наукових праць. Серія 
мистецтвознавство 

Київський національний університет 
культури і мистецтв 

мистецтвозна
вство 

XVIII 34033 

Вісник Львівської 
національної академії 
мистецтв 

Львівська національна академія 
мистецтв  

мистецтвозна
вство 

XVIII 31820 

Вісник Міжнародного 
Слов’янського університету. 
Харків. 
Серія: мистецтвознавство 
Вестник Международного 
славянского университета. 
Харьков. 
Journal of the International 
Slavonic Unіversity. Kharkov  

ВЗО «Міжнародний Слов’янський 
університет. Харків»  
 

мистецтвозна
вство 

XVIII 38562 

Вісник  Національної 
академії керівних кадрів 
культури і  мистецтв 
National Academy of 
Managerial Staff of Culture 
and Arts Herald 

Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв 

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 34020 

Вісник Прикарпатського 
університету. 
Мистецтвознавство 

Прикарпатський національний 
університет імені В.С. Стефаника 
МОН України 

мистецтвозна
вство 

XVIII 36343 

Вісник Харківської 
державної академії дизайну і 
мистецтв 

Харківська державна 
академія дизайну і мистецтв 

мистецтвозна
вство 

XVIII 35407 

Деміург: ідеї, технології, 
перспективи дизайну 
Демиург: идеи, технологии, 
перспективы дизайна 
Demiurge: Ideas,Technologies, 
Perspectives of Design 

Київський національний 
університет культури і мистецтв 

мистецтвозна
вство 
 

XVIII 41451 

Етномузика  
 

Львівська національна музична 
академія ім. М. В. Лисенка 

мистецтвозна
вство 

XVIII 41464 

Київське музикознавство Національна музична академія 
України імені П.І. Чайковського 
Міністерства культури і туризму 
України, Київський інститут музики 
ім. Р.М. Глієра Міністерства 
культури і туризму України 

мистецтвозна
вство  
культурологія 

XVIII 33685 

Культура і мистецтво у 
сучасному світі: збірник 
наукових праць 
Культура и искусство в 
современном мире 
Culture and Arts in the 
Modern World 

Київський національний університет 
культури і мистецтв 

мистецтвозна
вство 
культурологія  

XVIII 35719 



Культура і сучасність 
Культура и современность 
Culture and Contemporaneity 

Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв  

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 36166 

Культура України                   
(серія: культурологія, 
мистецтвознавство) 

Харківська державна академія 
культури  

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 33067 

Культурологічна думка: 
щорічник наукових праць 

Інститут культурології НАМ 
України  

культурологія 
мистецтвозна
вство 

XVIII 37289 

Курбасівські читання Національний центр театрального 
мистецтва імені Леся Курбаса 
Міністерства культури і туризму 
України 

мистецтвозна
вство 

XVIII 38142 

Мистецтвознавчі записки 
Искусствоведческие записки 
Notes on Art Criticism 

Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв  

культурологія 
мистецтвозна
вство 

XVIII 37521 

Мистецтвознавство України Інститут проблем сучасного 
мистецтва Академії мистецтв 
України 

архітектура 
культурологія 
мистецтвозна
вство 

XVIII 34460 

Мистецтвознавчі записки 
Искуствоведческие записки 
Notes on Art Criticism 

Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв 
 

мистецтвозна
вство 

XVIII 37521 

Міжнародний вісник: 
культурологія, філологія, 
музикознавство 

Національна академія керівних 
кадрів культури і мистецтв, Одеська 
національна музична академія імені 
А. В. Нежданової 

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 40582 

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 

Музикознавча думка 
Дніпропетровщини 
Musicological Thought of 
Dnipropetrovsk region 
Музыковедческая мысль 
Днепропетровщины 

КВНЗ «Дніпропетровська 
академія музики ім. М. Глінки» 
 

мистецтвозна
вство 

XVIII 40752 

Музикознавчі студії 
Інституту мистецтв 
Волинського національного 
університету імені Лесі 
Українки та Національної 
музичної академії України 
імені П.І. Чайковського 

Волинський національний 
університет імені Лесі Українки, 
Національна музична академія 
України імені П.І. Чайковського 

мистецтвозна
вство 

XVIII 36539 
 

Музична україністика: 
сучасний вимір 

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

мистецтвозна
вство 

XIV>16578 
 

Музичне мистецтво Донецька державна музична 
академія імені С.С. Прокоф’єва, 
Львівська національна музична 
академія імені М.В. Лисенка  

мистецтвозна
вство 

XVIII 35991 
 

Музичне мистецтво і 
культура. Науковий вісник 
ОНМА імені А.В. Нежданової                              

Одеська національна музична 
академія імені А.В. Нежданової  

мистецтвозна
вство 

XVIII 34173 
 

Народознавчі зошити  
 
 

Національна академія наук України, 
Інститут народознавства НАН 
України 

мистецтвозна
вство 
історичні  

XVIII 32048 



філологічні 
Науковий вісник Київського 
національного університету 
театру, кіно і телебачення 
імені І.К. Карпенка-Карого 

Київський національний університет 
театру, кіно і телебачення імені                              
І.К. Карпенка-Карого 

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 38398 

Науковий вісник 
Національної музичної 
академії                                        
імені П.І. Чайковського 

Національна музична академія 
України імені П.І. Чайковського 

мистецтвозна
вство 

XVIII 34191 

Науковий і культурно 
просвітній краєзнавчий 
часопис «Галичина» 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 
МОН України 

мистецтвозна
вство 

XVIII 34768 

Наукові записки 
Тернопільського 
національного педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: 
мистецтвознавство 

Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка  

мистецтвозна
вство 

XVIII 34067 

Наукові збірки Львівської 
національної музичної 
академії імені М.В. Лисенка  

Львівська національна музична 
академія імені М.В. Лисенка  

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 35980 

Образотворче мистецтво 
Fine art  

Національна спілка художників 
України 

мистецтвозна
вство 

XVIII 12402 

Питання культурології: 
Збірник наукових праць 

Київський національний університет 
культури і мистецтв  

мистецтвозна
вство 

XVIII 32737 

Праці Центру 
пам’яткознавства  

Центр пам’яткознавства НАН 
України, Українське товариство 
охорони пам’яток історії та 
культури 

мистецтвозна
вство 

XVIII 30667 

Проблеми взаємодії 
мистецтв, педагогіки та 
теорії і практики освіти 

Харківський державний університет 
мистецтв ім. І.П. Котляревського  

мистецтвозна
вство 

XVIII 35713 

Проблеми етномузикології  Національна музична академія 
України імені П.І. Чайковського 

мистецтвозна
вство 

XVIII 40751 

Проблеми сучасності: 
мистецтво, культура, 
педагогіка 

Луганський державний інститут 
культури і мистецтв  

мистецтвозна
вство 

XVIII 39105 

Слов’янський світ Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології                       
ім. М.Т. Рильського НАН України 

мистецтвозна
вство 

XVIII 34499  
 
 

Студії мистецтвознавчі 
Researches of Fine Arts 

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

мистецтвозна
вство 

XVIII 36867 

Сучасне мистецтво Інститут проблем сучасного 
мистецтва Національної академії 
мистецтв України 

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 37729 

Сучасні проблеми 
дослідження, реставрації та 
збереження культурної 
спадщини 

Інститут проблем сучасного 
мистецтва Академії мистецтв 
України 

мистецтвознавс
во культурологі   
архітектура 

XVIII 36937 

Танцювальні студії 
Танцевальные студии 
Dance Studies 

Київський національний 
університет культури і мистецтв 

мистецтвозна
вство 

XVIII 41508 

Традиції і новації у вищій 
архітектурно-художній 
освіті 

Харківська державна академія 
дизайну і мистецтв 

мистецтвозна
вство 

XVIII 32299 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/17770/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/17770/source:default


Українська академія 
мистецтва. Дослідницькі та 
науково-методичні праці 

Національна академія 
образотворчого мистецтва і 
архітектури  

мистецтвозна
вство  
архітектура 

XVIII 36469 

Українська культура: 
минуле, сучасне, шляхи 
розвитку: наукові записки  
Ukranian culture: the past, 
modern, ways of development 

Рівненський державний 
гуманітарний університет 
 

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 35056 

Українське 
мистецтвознавство: 
матеріали, дослідження, 
рецензії 

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

мистецтвозна
вство 

XVIII 36675 

Українське музикознавство 
 

Національна музична академія 
України імені П.І. Чайковського 

мистецтвозна
вство 

XVIII 20502 

Художня культура. 
Актуальні проблеми 

Інститут проблем сучасного 
мистецтва Національної академії 
мистецтв України 

мистецтвозна
вство 
 

XVIII 36942 

Часопис Національної 
музичної академії України                                
ім. П.І. Чайковського 

Національна музична академія 
України ім. П.І. Чайковського 

мистецтвозна
вство 
культурологія 

XVIII 38807 

Art and Design  
 
 

Київський національний 
університет технологій та дизайну 

технічні 
мистецтвозна
вство 

XVIII 36024 
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