
Перелік 

наукових фахових видань України, 

в яких рекомендовано публікувати результати дисертаційних робіт 

на здобуття наукового ступеню кандидата мистецтвознавства зі 

спеціальностей 17.00.05 – образотворче мистецтво, та 17.00.07 – дизайн 
 

Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 25.01.2013 № 54;  

від 25.04.2013 № 463; від 31.05.2013 № 654; від 04.07.2013 № 893; від 10.10.2013 № 1411;  

від 21.11.2013 № 1609; від 17.01.2014 № 41; від 14.02.2014 № 153; від 15.04.2014 № 455;  

від 26.05.2014 № 642; від 04.07.2014 № 793; від 29.09.2014 № 1081; від 06.11.2014 № 1279;  

від 29.12.2014 № 1528; від 06.03.2015 № 261; від 12.05.2015 № 528; від 13.07.2015 № 747 

 

 

№ Назва видання Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь 

науки 

Дата 

включен-

ня, понов- 

лення 

(внесення 

змін) 

Дата 

попе-

реднього 

вклю-

чення 

1.  Вісник Львівського 

університету. Серія 

мистецтвознавство  

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка  

мистецтво-

знавство 

13.07.2015 10.02.10 

2.  Вісник Харківської 

державної академії 

дизайну і мистецтв 

Харківська державна 

академія дизайну і 

мистецтв  

мистецтво-

знавство 

13.07.2015 10.02.10 

3.  Міжнародний вісник: 

культурологія, філологія, 

музикознавство 

Національна академія 

керівних кадрів 

культури і мистецтв, 

Одеська національна 

музична академія імені 

А. В. Нежданової 

мистецтво-

знавство 

культурологія 

29.09.2014  

4.  Народознавчі зошити Національна академія 

наук України, Інститут 

народознавства НАН 

України 

історичні 

філологічні 

(фольклорис-

тика) 

мистецтво-

знавство 

04.07.2014 

 

29.12.2014 

 

 

06.03.2015 

 

 

 

 

 

14.04.10 

5.  Науковий вісник 

Київського аціонального 

університету театру, кіно 

і телебачення імені  

І. К. Карпенка-Карого 

Київський 

національний 

університет театру, кіно 

і телебачення імені  

І. К. Карпенка-Карого 

мистецтво-

знавство 

29.12.2014 18.11.09 

6.  Теорія та практика 

дизайну 

Національний 

авіаційний університет 

мистецтво-

знавство 

технічні 

29.12.2014  
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Затверджено постановами президії ВАК України від 27.05.2009 р. № 1-05/2; 

від 08.07.2009 р. № 1-05/3; від 14.10.2009 р. № 1-05/4; від 18.11.2009 р. № 1-05/5; від 16.12.2009 р. 

№ 1-05/6; від 10.02.2010 р. № 1-05/1; від 10.03.2010 р. № 1-05/2; від 14.04.2010 р. № 1-05/3;  

від 26.05.2010 р. № 1-05/4; від 01.07.2010 р. № 1-05/5; від 06.10.2010 р. № 1-05/6; від 06.10.2010 р. 

№ 3-05/6; від 10.11.2010 р. № 1-05/7; від 10.11.2010 р. № 2-05/7; від 22.12.2010 р. № 1-05/8; від 

26.01.2011 р. № 1-05/1; від 23.02.2011 р. № 1-05/2; від 30.03.2011 р. № 1-05/3; від 22.04.2011 р. № 

1-05/4; від 31.05.2011 р. № 1-05/5 

 

№ Назва видання Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь 

науки 

Дата 

включення 

(внесення 

змін) 

1.  Актуальні проблеми 

мистецької практики і 

мистецтвознавчої науки 

(Мистецькі обрії) 

Інститут проблем сучасного 

мистецтва Національної 

академії мистецтв України 

архітектура, 

культурологія, 

мистецтвознавство 

31.05.11 

2.  Аркадія Одеський національний 

політехнічний університет, 

ТОВ «Студія «Негоціант» 

мистецтвознавство, 

культурологія 

22.12.10 

3.  Вісник Державної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв 

Національна академія 

керівних кадрів культури і 

мистецтв Міністерства 

культури і туризму України  

культурологія, 

мистецтвознавство, 

філософські, 

історичні, 

політичні 

26.05.10 

 

 

01.07.10 

22.12.10 

4.  Вісник КНУКІМ. 

Збірник наукових праць. 

Серія 

“мистецтвознавство” 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв 

мистецтвознавство 

культурологія 

31.05.11 

5.  Вісник Львівської 

національної академії 

мистецтв 

Львівська національна 

академія мистецтв  

мистецтвознавство, 

культурологія 

10.03.10 

6.  Вісник Прикарпатського 

університету. 

Мистецтвознавство 

Прикарпатський 

національний університет 

імені В.С. Стефаника  

мистецтвознавство 14.04.10 

7.  Культура і мистецтво у 

сучасному світі: збірник 

наукових праць 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв 

мистецтвознавство 

культурологія 

31.05.11 

8.  Культура і сучасність Державна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв 

Міністерства культури і 

туризму України 

філософські, 

мистецтвознавство, 

культурологія 

16.12.09 

 

10.03.10 

 

9.  Культура України Харківська державна 

академія культури 

Міністерства культури і 

туризму України 

мистецтвознавство, 

культурологія 

27.05.09 

 

10.  Культурологічна думка: 

щорічник наукових 

праць 

Інститут культурології 

Національної академії 

мистецтв України  

мистецтвознавство, 

культурологія 

06.10.10 

11.  Курбасівські читання Національний центр 

театрального мистецтва 

імені Леся Курбаса 

Міністерства культури і 

туризму України 

мистецтвознавство 08.07.09 
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№ Назва видання Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь 

науки 

Дата 

включення 

(внесення 

змін) 

12.  Мистецтвознавство Спілка критиків і істориків 

мистецтва, Інститут 

народознавства НАН 

України 

мистецтвознавство 22.04.11 

13.  Мистецтвознавство 

України 

Інститут проблем сучасного 

мистецтва Академії 

мистецтв України 

архітектура, 

культурологія, 

мистецтвознавство 

31.05.11 

14.  Мистецтвознавчі 

записки 

Державна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв 

мистецтвознавство 10.02.10 

15.  МІСТ: Мистецтво, 

історія, сучасність, 

теорія: збірник наукових 

праць з 

мистецтвознавства і 

культурології 

Інститут проблем сучасного 

мистецтва Національної 

академії мистецтв України  

архітектура, 

мистецтвознавство 

10.11.10 

16.  Науковий і культурно-

просвітній краєзнавчий 

часопис “ Галичина ” 

Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника 

МОН України 

історичні, 

мистецтвознавство 

10.03.10 

26.05.10 

17.  Питання культурології: 

Збірник наукових праць 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв  

мистецтвознавство, 

культурологія 

22.12.10 

18.  Наукові записки 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Володимира Гнатюка. 

Серія: мистецтвознавство 

Тернопільський 

національний педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка МОН 

України 

мистецтвознавство 26.05.10 

19.  Праці Центру 

пам’яткознавства  

Центр пам’яткознавства 

НАН України, Українське 

товариство охорони 

пам’яток історії та культури 

історичні, 

мистецтвознавство 

01.07.10 

06.10.10 

20.  Проблеми взаємодії 

мистецтв, педагогіки та 

теорії і практики освіти 

Харківський державний 

університет мистецтв ім. 

І.П.Котляревського 

Міністерства культури і 

туризму України 

мистецтвознавство 06.10.10 

21.  Проблеми сучасності: 

мистецтво, культура, 

педагогіка 

Луганський державний 

інститут культури і 

мистецтв  

мистецтвознавство 22.12.10 

22.  Слов’янський світ Інститут мистецт-

вознавства, фольклористики 

та етнології ім. 

М.Т.Рильського НАН 

України 

мистецтвознавство 14.04.10 
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№ Назва видання Засновник 

(співзасновники) 

 

Галузь 

науки 

Дата 

включення 

(внесення 

змін) 

23.  Студії мистецтвознавчі 

Researches  of Fine Arts 

Інститут мистецт-

вознавства, фольклористики 

та етнології ім. 

М.Т.Рильського НАН 

України 

архітектура, 

мистецтвознавство 

26.01.11 

23.02.11 

24.  Сучасне мистецтво Інститут проблем сучасного 

мистецтва Національної 

академії мистецтв україни 

мистецтвознавство 

культурологія 

31.05.11 

25.  Сучасні проблеми 

дослідження, реставрації 

та збереження 

культурної спадщини 

Інститут проблем сучасного 

мистецтва Національної 

академії мистецтв України 

мистецтвознавство, 

культурологія, 

архітектура 

22.12.10 

 

 

26.01.11 

26.  Традиції та інновації у 

вищій архітектурно-

художній освіті 

Харківська державна 

академія дизайну і мистецтв 

мистецтвознавство, 

архітектура 

22.04.11 

27.  Українська академія 

мистецтва. Дослідницькі 

та науково-методичні 

праці 

Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури Міністерства 

культури і туризму України 

мистецтвознавство, 

архітектури 

14.04.10 

 

26.05.10 

28.  Українська культура: 

минуле, сучасне, шляхи 

розвитку: наукові 

записки Рівненського 

державного гуманітарно-

го університету 

Рівненський державний 

гуманітарний університет 

 

мистецтвознавство, 

культурологія (теорія 

та історія культури) 

14.10.09 

 

 

18.11.09 

29.  Українське 

мистецтвознавство: 

матеріали, дослідження, 

рецензії 

Національна академія наук 

України, Інститут мистецт-

вознавства, фольклористики 

та етнології ім. 

М.Т.Рильського НАН 

України 

архітектура, 

мистецтвознавство 

26.01.11 

23.02.11 

30.  Художня культура. 

Актуальні проблеми 

Інститут проблем сучасного 

мистецтва Національної 

академії мистецтв України, 

Державний центр 

театрального мистецтва 

імені Леся Курбаса  

архітектура, 

мистецтвознавство, 

культурологія 

26.01.11 

 


