
 

 

ISSN 2226-3209 (Print), 
ISSN 2409-0506 (Online) 

 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

MINISTRY OF CULTURE OF UKRAINE 
NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS 

 
 

ВІСНИК 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ  

КЕРІВНИХ  

КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ  

І МИСТЕЦТВ 
 

 
 
NATIONAL  

ACADEMY OF 

MANAGERIAL  

STAFF OF 

CULTURE  

AND ARTS 

HERALD 
 

Щоквартальний науковий журнал 
Quarterly Journal 

 
2’2018 

 
 

Київ – 2018 



 2 

УДК 050:(008+7) 
 

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв :  
наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – № 2. – 362 с. 

 

У щоквартальнику Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв висвіт-
люються актуальні питання мистецтвознавства та культурології.  

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне 
отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру. 
 

Редакційна колегія 

Шульгіна В.Д., д.мист., професор (головний редактор); Литвин С.Х., д.і.н., професор 
(заст. головного редактора); Вільчинська І.Ю., д.політ.н., професор (відповідальний секретар); 
Більченко Є.В., д.культ., доцент; Бітаєв В.А., д.філос.н., професор, член-кор. НАМ України; 
Богуцький Ю.П., д.філос., професор, академік НАМ України; Волков С.М., д.культ., професор; 
Герчанівська П.Е., д.культ., професор; Езкуерро А., д.філос. (Іспанія); Жукова Н.А., д.культ., 
доцент; Каппелліні В., д.філос., професор (Італія); Каталінік В., д. філос. (Хорватія); Кайл К., 
д.філос. (Німеччина); Кияновська Л.О., д.мист., професор; Кнаут М., д.філос., професор 
(Німеччина); Личковах В.А., д.філос.наук, професор; Льоос Х., д.філос., професор (Німеччина); 
Пастерняк В., д. габілітований, професор (Польща); Петрова І.В., д.культ., професор; 
Ростіролла Д., д.філос. (Італія); Рощенко О.Г., д.мист., професор; Самойленко О.І., д.мист., 
професор; Сапенько Р., д-р габілітований, професор (Польща); Станіславська К.І., д.мист., 
професор; Тахіаос Антоніос Еміліос Н., д.і.н., професор, член-кор. Афінської академії наук з 
літератури та мистецтва (Греція); Хемслі Д., д.філос. (Великобританія); Чернець В.Г., д.філос., 
професор; Шванднер Г., д.філос., професор (Німеччина); Штанке Г., д.філос., професор 
(Німеччина).  

 
Статті, подані до редакції журналу, рецензуються членами редакційної колегії 

 
 

Затверджено: 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015, № 1021 

як фахове видання з культурології та мистецтвознавства 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 

є фаховим виданням зі спеціальностей: культурологія; аудіовізуальне мистецтво 
та виробництво; образотворче мистецтво; декоративне мистецтво, реставрація; 

хореографія; музичне мистецтво; сценічне мистецтво 
 

Науковий журнал "Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв" 
індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Web of Science (Emerging 
Sources Citation Index); EBSCO; International Impact Factor Services; Research Bible; 

Science Index (РІНЦ); Open Academic Journals Index; CiteFactor; Polish Scholarly 
Bibliography; Google Scholar; BASE; InnoSpace; Scientific Indexing Services; Journals 

Impact Factor; InfoBase Index; Directory of Open Access Scholarly Resources;  
CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(протокол № 8 від 24 квітня 2018 р.) 

 
За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор 

 
 

Свідоцтво КВ № 19938-9738ПР від 17.05.2013 р. © Національна академія керівних кадрів  
культури і мистецтв, 2018 

 © Видавництво "Міленіум", 2018 
 



Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 2’2018  

 105 

УДК: 94(477)"14/18":623.1]:008 
 

Ковальов Євген Аркадійович© 
кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України 
Київського університету ім. Бориса Грінченка 

y.kovalov@kubg.edu.ua; 
Іванюк Олег Леонідович© 
кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України 
Київського університету ім. Бориса Грінченка 

o.ivaniuk@kubg.edu.ua 
 

ФОРТИФІКАЦІЙНІ ПАМ’ЯТКИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ: 
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРЕНДИ (ранній Новий час та ХІХ ст.) 

 
Мета дослідження полягає у з’ясуванні культурної значущості міських фортифікаційних споруд. Мето-

дологія дослідження включає використання загальних логічних методів наукового пізнання: аналізу, синтезу, 

аналогії, а також спеціальних історичних дослідницьких методів: генетичного, що застосовувався для виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків між подіями та явищами, порівняльного – для з’ясування загального та особливого 
в історичних процесах; важливим методологічним принципом дослідження є культурна контекстуалізація форти-
фікаційних пам’яток, себто ставлення до них як до складника міського культурного ландшафту. Наукова новиз-
на. Продемонстровано, як міські фортифікаційні споруди поступово внаслідок складної взаємодії політичних, со-

ціальних та економічних процесів перетворилися на частину історичної спадщини, варту збереження і 
дослідження. Висновок. Досліджена значущість фортифікаційних споруд у містобудівних практиках у Європі, пе-

реважно на прикладі Франції, впродовж раннього Нового часу (XVII–XVIII cт.) та ХІХ ст. у соціокультурному кон-
тексті. У зв’язку з утвердженням в європейських державах абсолютистських режимів та пришвидшенням темпів 
урбанізації поширилася концепція "відкритого міста", звільненого від укріплень. Однак під впливом романтизму в 
ХІХ ст. пам’ятки оборонного зодчества були оцінені як важлива частина історико-культурної спадщини, а заразом 
почалася розробка методології та практичних засобів їх дослідження, консервації та реставрації.  

Ключові слова: фортифікаційні споруди, консервація, реставрація, охорона історико-культурної спадщини. 
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Фортификационные памятники в социокультурном контексте: европейские тренды (раннее Новое 
время и ХІХ в.). 

Цель исследования заключается в выяснении культурной значимости городских фортификационных 
сооружений. Методология исследования включает использование общих логических методов научного позна-

ния: анализа, синтеза, аналогии, а также специальных исторических исследовательских методов: генетического, 
применявшегося для выявления причинно-следственных связей между событиями и явлениями, сравнительного – 
для выяснения общего и особенного в исторических процессах; важным методологическим принципом исследо-
вания является культурная контекстуализация фортификационных памятников, то есть отношение к ним как к 
части городского культурного ландшафта. Научная новизна. В статье продемонстрировано, как городские фор-

тификационные сооружения постепенно вследствие сложного взаимодействия политических, социальных и эко-
номических процессов превратились в часть исторического наследия, достойную сохранения и изучения. Вы-
вод. Исследовано значение фортификационных сооружений в градостроительных практиках в Европе, 

преимущественно на примере Франции в течение раннего Нового времени (XVII–XVIII вв.) и XIX в. в социокуль-
турном контексте. В связи с утверждением в западноевропейских государствах абсолютистских режимов и уско-
рением темпов урбанизации распространилась концепция "открытого города", освобожденного от укреплений. 
Однако под влиянием романтизма в XIX в. памятники оборонного зодчества были оценены как важная часть ис-
торико-культурного наследия, а вместе с тем началась разработка методологии и практических средств их исс-
ледования, консервации и реставрации.  

Ключевые слова: фортификационные сооружения, консервация, реставрация, охрана историко-

культурного наследия. 
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Fortification monuments in the socio-cultural context: European trends (early modern times and the 
19th century) 

The purpose of the article is to identify the cultural significance of urban fortification structures. The 
methodology of the study includes the use of general logical methods of scientific knowledge: analysis, synthesis, 

analogy, as well as particular historical research methods: genetic, used to identify the causes and consequences of 
events, and comparative – to clarify the general and specific in historical processes; In addition, an essential 
methodological principle of research is the cultural contextualization of fortification monuments, which means treating 
them as part of the urban cultural landscape. Scientific novelty. The article shows how the urban fortification structures 
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gradually, due to the complex interaction of political, social and economic processes, have become a part of the historical 
heritage worthy of preservation and study. Conclusions. The article reveals the importance of fortification structures in 

urban planning practices in Europe, mainly in the case of France, during the early modern times (XVII–XVIII centuries) 
and ХIX century, in a socio-cultural context. It is shown that in connection with the assertion of absolutist regimes in 
European states and the growing scale of urbanization, the concept of "open city", freed from fortifications, has spread. 
However, under the influence of romanticism in Europe in the XIX century fortification monuments were assessed as an 
essential part of the historical, cultural heritage. A particular methodology was created for the research, conservation, 
and restoration of such monuments. 

Key words: fortifications, conservation, restoration, protection of historical and cultural monuments. 

 
Актуальність теми дослідження. Пам’ятки військової історії, до яких належать міські фортифі-

каційні споруди, є цінним складником культурної спадщини та важливими науковими дослідницькими 
об’єктами. Поглибленого студіювання потребують передумови включення цих пам’яток до наукового 
дискурсу. Необхідно докладніше проаналізувати ідеологічні, політичні та соціальні чинники, завдяки 
яким фортифікаційні споруди були осмислені як культурні пам’ятки, варті збереження, вивчення та 
популяризації. Цю проблематику треба досліджувати у якнайширшому контексті розвитку історичної 
науки з її археологічною, а згодом і пам’яткознавчою галузями, а також враховуючи "політику пам’яті", 
в якій військово-історичні пам’ятки, включно з фортифікаційними спорудами, почали відігравати доволі 
значну роль, ставши вельми важливими "місцями пам’яті", себто об’єктами, які мають символічне зна-
чення для репрезентації минулого в певній системі ідеологічних координат.  

Стан наукової розробки проблеми. Тема, обрана для дослідження у цій статті, має комплекс-
ний, міждисциплінарний характер, перебуваючи на перетині археології, військової історії, історичної 
локалістики, історії архітектури. Вона є дотичною до соціальної історії та культурної антропології.  

Фортифікаційні споруди як важливий складник європейської та всесвітньої історико-культурної 
спадщини вже доволі тривалий час привертають увагу дослідників. Ще у ХІХ ст. їх історичну значу-
щість одним з перших оцінив Е. Віолле-ле-Дюк, про науковий доробок якого докладніше йтиметься 
далі. До теперішнього часу нагромадився величезний масив публікацій, присвячених фортифікацій-
ним пам’яткам історичних міст Європи. Ці дослідження стали окремою важливою галуззю історичної 
урбаністики – наукової дисципліни, об’єктом якої є місто як феномен минувшини людства. Особливо 
продуктивним засобом вивчення фортифікаційних пам’яток останнім часом стало ставлення до них як 
до "місць пам’яті", здатних акумулювати в собі значний символічний капітал, який можна використову-
вати в "політиці пам’яті" як вельми потужний чинник у коммеморативних практиках. Концепція "місць 
пам’яті", розроблена видатним французьким істориком П’єром Нора, наприкінці ХХ ст. здобула собі 
чимало прихильників серед науковців, зокрема і тих, що займаються військово-історичною проблема-
тикою, включно з дослідженням фортифікаційних споруд. Однак видається, що ця тема потребує по-
дальшого поглибленого студіювання, насамперед щодо з’ясування того, яким чином переосмислюва-
лася значущість міських укріплень у контексті модернізаційних процесів, у зв’язку зі стрімким 
зростанням розмірів європейських міст та збільшенням чисельності міського населення, з урахуван-
ням зміни культурних парадигм (який, наприклад, естетичний сенс у міських пейзажах мали фортифі-
каційні споруди за часів бароко або ж у добу романтизму?), а також зважаючи на суспільно-політичні 
чинники (етатизм тощо). 

Виклад основного матеріалу. У середньовічній Європі визначальною ознакою міського посе-
лення була наявність фортифікаційних споруд. Приміром, у східноєвропейських країнах вони попер-
вах були дерев’яно-земляними, а згодом з’явилися і муровані. До речі, необхідність укріплень дово-
диться походженням слів, які вживалися на позначення такого типу поселень. Слово "місто" 
етимологічно пов’язане з дієсловом "метати", що, вочевидь, нагадує про спорудження валів (з наме-
таної, себто накиданої землі) [3, 484]. Синонімічне слово "гóрод" первинно означало огороджений про-
стір – територію, оточену захисними укріпленнями [3, 570-571]. З поширенням вотчинного землеволо-
діння з’явилися укріплені садиби, що стали типологічними попередниками замків середньовіччя і 
раннього Нового часу [2, 36-96].  

Значущість укріплень істотно змінилася з постанням в Європі централізованих абсолютистсь-
ких держав з регулярними арміями. Зазвичай політика абсолютних монархій була спрямована на роз-
будову в прикордонних регіонах систем фортифікаційних споруд (фортець тощо), які мали бути база-
ми для військової експансії та/або стримувати агресію сусідніх держав. Водночас укріплення вглибині 
території держави викликали серйозне занепокоєння абсолютистських урядів, оскільки такі фортеці та 
замки могли використовуватися як опорні пункти для масових протиурядових соціальних рухів і зако-
лотів знаті. Тому, як правило, давні фортифікаційні споруди, розташовані далеко від державних кор-
донів, занедбувалися, руйнувалися через недогляд, не оновлювалися, або навіть навмисно знищува-
лися за урядовою вказівкою.  

З послідовністю, зразковою для Європи, таку політику здійснювала французька абсолютна мо-
нархія. За ініціативою кардинала Ришельє, видатного теоретика і практика абсолютизму, король Лю-
довик ХІІІ у 1626 р. видав Нантську декларацію, згідно з якою підлягали знесенню замки і міські укріп-
лення ("навіть старі стіни"), що розташовувалися у глибині країни та не мали значення для оборони 
держави від зовнішніх ворогів. Це пояснювалося прагненням встановити у країні безпеку, запобігти 
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заколотам, а заразом заощадити кошти, що доти витрачалися на утримування гарнізонів замків і фор-
тець вглибині країни [5, 192-194].  

Особливої уваги абсолютистських урядів потребували столиці та великі міста, в яких зосереджу-
валося громадсько-політичне життя. З розквітом французького абсолютизму в другій половині XVII ст., під 
час правління короля Людовика XIV, у військовій доктрині Франції з’являється теза про непотрібність 
взагалі укріплень для столиці, позаяк французька армія стала настільки потужною, що не допустить 
ворожі війська вглиб країни, до Парижа. При цьому, певно, давався взнаки тогочасний французький 
класицизм, зорієнтований на античну культурну спадщину. Це, вочевидь, була ремінісценція антично-
го літературного топосу міста, якому непотрібні стіни, бо в ньому мешкають герої. З ним освічений чи-
тач того часу був обізнаний завдяки доволі популярним "Порівняльним життєписам" давньогрецького 
письменника Плутарха. "Лише те місто не позбавлене укріплень, яке оточене мужами, а не камінням", 
– зауважив Плутарх у біографії Лікурга. Цю античну морально-філософську максиму в XVII ст. бере на 
озброєння абсолютизм. Й от, за королівським ордонансом 1670 р., укріплення, що оточували Париж, 
знищуються. Замість них були влаштовані Великі бульвари [4, 58]. Так постала концепція "відкритого 
міста", оточеного бульварами, захищеного не стінами, а регулярною армією. Апробована у Парижі, ця 
концепція стала взірцем для європейських міст, які з XVIIІ ст. починають звільнятися від укріплень.  

Важливу роль у цій радикальній зміні зовнішності міст Європи у ранній новий час відіграло не-
впинне наростання потуги урбанізаційного процесу. Укріплення стримували просторове розширення 
міст. Тому зникнення фортифікаційних споруд стало важливою передумовою розвитку міст упродовж 
XVII–XVIIІ ст., посприявши їх територіальному зростанню, запровадженню регулярного планування, 
поліпшенню шляхів сполучення тощо. 

Втім, замість військових укріплень навколо великих європейських міст у XVIIІ ст. постали спо-
руди, що їх віддалено нагадували, проте мали зовсім іншу функцію – вони були митними кордонами з 
заставами та призначалися для контролю за ввезенням до міста товарів і стягнення митних платежів. 
До такого типу міських споруд належали, приміром, Камерколезький вал у Москві та Стіна генераль-
них відкупників у Парижі. 

Наприкінці XVIIІ ст., з початком Французької революції, нищення середньовічних фортифікаційних 
споруд у Парижі набуло дуже значного розмаху. Середньовічні замки, що тривалий час використовувалися 
як в’язниці, для революціонерів були ненависними символами феодального деспотизму та обскурантизму, 
а тому підлягали знищенню. Так на початку революції було зруйновано Бастилію – замок XІV ст., що вхо-
див до системи середньовічних паризьких укріплень і був тюрмою, в якій при "Старому режимі" побувало 
чимало знаменитих політичних в’язнів (Вольтер тощо). Згодом, уже під час правління Наполеона Бонапар-
та, був знесений замок Гран-Шатле, побудований ще у ХІІ ст. [4, 73]. 

Поразка Франції у наполеонівських війнах і вступ до Парижа російських, австрійських та прус-
ських військ у 1814 р. змусили французький уряд відмовитися від концепції "відкритого міста". Тому в 
1841–1845 рр. навколо Парижа було споруджено стіну Т’єра (її будівництво ініціював прем’єр-міністр 
Франції А. Т’єр). Стіна генеральних відкупників у 1860 р., у добу грандіозної реконструкції Парижа під 
керівництвом Ж. Е. Османа, була знищена, а замість неї виникло друге кільце бульварів. Невдовзі піс-
ля закінчення Першої світової війни, у 1919 р., коли здавалося, що в Європі нарешті запанує мир, стіну 
Т’єра було вирішено ліквідувати. На її місці з’явилися Бульвари маршалів [4, 125]. Відтак з завершен-
ням Першої світової війни в Європі остаточно запанувала концепція "відкритого міста" без фортифіка-
ційних споруд.  

Так, починаючи від Парижа часів Людовика XІV, європейські міста впродовж XVIII–ХІХ ст. 
втрачають успадкований від середньовіччя войовничий зовнішній вигляд, позбуваючись від укріплень 
цілковито чи частково. Під впливом просвітницького раціоналізму знесення старих фортифікаційних 
споруд зазвичай сприймалося громадськістю як прогресивний захід, спрямований на поліпшення місь-
кого благоустрою.  

Докорінна зміна громадської думки щодо давніх фортифікаційних споруд сталася у першій по-
ловині ХІХ ст., коли в Європі запанувала романтична культурна парадигма. Романтики з пієтетом ста-
вилися до старожитностей. Для них середньовічні замки і фортеці мали меморіальну значущість, ста-
ючи національними місцями пам’яті. У зв’язку з цим починають вживатися заходи з охорони 
фортифікаційних пам’яток, їх консервації та реставрації. Найбільший внесок у цю справу в ХІХ ст. зро-
бив видатний французький архітектор та історик Ежен Віолле-ле-Дюк (1814–1879). Під його керівницт-
вом були відновлені середньовічні укріплення у місті Каркассон, а також замки Роктайяд, П’єрфон, 
Кусі. При цьому Е. Віолле-ле-Дюк розробив власну оригінальну концепцію реставрації архітектурних 
пам’яток. Згідно з нею, відновлена споруда передусім мала відповідати ідеальному образу пам’ятки 
певного типу і певного часу, а не бути ретельно-точним відтворенням втрачених частин будівлі. Тож у 
реставраційній практиці Е. Віолле-ле-Дюк віддавав перевагу змісту, а не формам. Це була ідеалізова-
на репрезентація середньовічного зодчества з точки зору історика ХІХ ст. у контексті "винайдення 
традицій", що було вельми актуальним для тогочасних європейських інтелектуалів [1]. Своє творче 
кредо щодо відновлення архітектурних пам’яток Е. Віолле-ле-Дюк висловив так: "Реставрувати спору-
ду не означає підновлювати її, ремонтувати чи перебудовувати; це означає – відновлювати її завер-
шений стан, якого вона, можливо, ніколи не мала до теперішнього часу" [6, 14]. Саме на цьому теоре-
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тичному засновку він здійснював реставрацію середньовічних фортифікаційних пам’яток. Цей досвід 
мав істотний вплив на європейське військово-історичне пам’яткознавство у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. 

Отже, в Європі фортифікаційні споруди перетворилися з утилітарного атрибуту міста на важ-
ливий елемент урбаністичного культурного ландшафту, що має певну естетичну та історичну цінність. 
Це зумовлювалося потужним процесом модернізації. Сталися докорінні зміни в стратегії та тактиці 
ведення війн (поява масових регулярних армій, розвиток артилерії тощо), які зводили нанівець обо-
ронне значення міських укріплень. Зростала кількість міського населення, відбувалося невпинне збі-
льшення масштабів міської забудови, а при цьому укріплення навколо міст гальмували їх розширення. 
Тому, зрештою, утвердилася концепція "відкритого міста", вільного від поясу укріплень, котрі більше 
не мали стримувати його розвиток. Проте постання на теренах Європи централізованих національних 
держав спричинило актуалізацію "політики пам’яті", яка могла би консолідувати суспільство навколо 
певних традицій. Тож минуле стало цінним символічним капіталом, зосередженим у "місцях пам’яті", 
серед яких важливе значення набували фортифікаційні пам’ятки, завдяки яким можна було глорифіку-
вати минувшину. Таким чином відбувалося культурне перекодування міських укріплень. 

Варто насамкінець зазначити, що проблема соціокультурного освоєння військово-історичної 
спадщини взагалі та фортифікаційних пам’яток зокрема потребує, на нашу думку, подальшого дослі-
дження, зважаючи на її безперечну наукову актуальність. Темами окремих розвідок мають стати захо-
ди з вивчення, охорони та використання фортифікаційних пам’яток у різних європейських державах і 
їхніх регіонах, а також український досвід у цій царині. Особливо плідними дослідження у цьому про-
блемному полі можуть бути за умови їх здійснення з антропологічних методологічних позицій. 
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ 
 

Загальні положення 
 
Редакційна колегія фахових видань Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

(далі – академії) у своїй роботі керується нормами законодавства України у сфері освіти, наукової діяль-
ності та інтелектуальної власності. 

До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного харак-
теру, які являють собою оригінальні наукові дослідження, що раніше ніде не друкувались.  

Статті приймаються українською, російською або англійською мовами. 
Обов’язковими етапами роботи редакційної колегії з опрацювання статей перед публікацією є: 
– перевірка на предмет дотримання вимог до редакційного оформлення згідно з державними 

стандартами України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення"; ДСТУ ГОСТ 8302:2015 "Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання"; ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською 
мовою. Загальні вимоги та правила"; 

– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей відповідно до Наказу 
МОН України від 15 січня 2018 року № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових 
фахових видань України"); 

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяль-
ність"; Стаття 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права"; п. 16 "Порядку присудження нау-
кових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"). 

 
Етапи підготовки до друку 

 
Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і 

дає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (включаючи прізвище та ініціали автора, місце його 
роботи, електронну адресу для кореспонденції) у друкованій та електронній версіях журналу, що передба-
чає дотримання політики відкритого доступу згідно з умовами ліцензії Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (див. сайт http://nakkkim.edu.ua/nauka/93-vidannya-akademiji) – можливість 
вільно читати, завантажувати, копіювати та поширювати зміст статті з навчальною та науковою метою 
із зазначенням авторства.  

1. Статті подаються до відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії у робочі дні 
(з понеділка по четвер з 14.00 до 18.00) за адресою: Національна академія керівних кадрів культури 
і мистецтв, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 11, 2-й поверх, кабінет 204, тел. (044) 280-21-93,  
e-mail: nauka@dakkkim.edu.ua. 

2. Статті магістрантів, аспірантів, здобувачів (осіб, які не мають наукового ступеня) обов’язково 
супроводжуються рецензією із зазначенням наукової новизни та актуальності публікації, підписа-
ною доктором чи кандидатом наук (фахівцем за профілем). Підпис рецензента має бути засвідченим 
печаткою у кадровому підрозділі. 

3. До відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності академії подається паперовий при-
мірник статті та її електронна версія. На кожній сторінці роздруківки автор проставляє свій підпис, а на 
першій сторінці також зазначає дату подання статті до друку.  

4. Стаття, у якій виявлено запозичення з матеріалів інших авторів без посилання на джерело, 
не повертається на доопрацювання та не публікується, а її автор може подати до редколегії інший ма-
теріал. 

У разі повторного виявлення запозичень, редакція залишає за собою право не брати у пода-
льшому до друку матеріали даного автора. 

5. Статті друкуються у співавторстві не більше двох авторів. 
6. Правила цитування: 
    - всі цитати мають закінчуватися  посиланнями на джерела;  
    - посилання на підручники  є небажаним; 
    - посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби; 
    - вторинне цитування не дозволяється; 
    - якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого – його пу-

блікація має бути в загальному списку літератури після статті. 
7. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не приймається. 
8. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування ста-

тей. Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому електронною поштою висновок. 
Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редко-

легія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги поба-
жання рецензента. 
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Структура статті 
1. Індекс УДК. 
2. Відомості про автора українською, російською та англійською мовами, що містять такі 

дані (без скорочень та абревіатур): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада 
із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора. Напри-
клад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри суспіль-
них наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

3. Контактна інформація: номер телефону, електронна пошта. 
4. Назва статті українською, російською та англійською мовами. 
5. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, російською, англійсь-

кою) обсягом не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами). Анотація наво-
диться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згідно з вимогами наукомет-
ричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені елементи: мета роботи, 
методологія, наукова новизна, висновки, ключові слова. Анотація російською мовою та англійсь-
кою мовою є перекладом україномовного варіанту, обсягом не більше 300 слів (не більше 2300 дру-
кованих знаків з пробілами).  

"Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом назива-
ється слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку 
несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів (загальною кількістю не меншою трьох і не 
більшою десяти) повинна відбивати поза контекстом основний зміст наукової праці. Ключові слова по-
дають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" (Пономаренко Л. А. Як підготувати і захис-
тити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 2010). 

Наприклад: 

Цугорка О. П. 
Закарпатська школа живопису: основні етапи становлення 
Мета роботи – на основі врахування мистецьких завдань та суспільно-історичних чинників визначити основні етапи 
становлення та розвитку Закарпатської школи живопису. Методологія дослідження грунтується на застосуванні 

історичного, культурологічного, мистецтвознавчого та біографічного підходів, що дало змогу проаналізувати основні 
творчі засади провідних закарпатських художників, їх роль у формуванні окремого художнього напряму, а також 
з’ясувати їх внесок у розвиток традицій образотворчого мистецтва України з урахуванням сучасних тенденцій. Така 
міждисциплінарна методологія водночас дала змогу виявити основні хронологічні та ціннісно-смислові константи 
становлення Закарпатської школи живопису. Наукова новизна полягає у концептуалізації уявлень про основні цін-

нісно-смислові чинники і віхи становлення Закарпатської школи живопису, що значно розширює уявлення про тра-
диції та актуальність її здобутків для сучасного мистецтва, особливо в руслі посилення інтересу до класичного жи-
вопису. Висновки. Закарпатська школа живопису – це окремішній напрям українського класичного живопису, що 

водночас співвідноситься з найвідомішими світовими мистецькими трендами. Не останню роль у цьому відіграли 
неоднозначні культурно-історичні та ідеолого-політичні реалії, в умовах яких відбувалося становлення та розвиток 
школи, зокрема формування мистецьких констант талановитих українських художників на західноєвропейських тра-
диціях. 
Ключові слова: Закарпатська школа живопису, А. Ерделі, Й. Бакшай, Публічна школа малювання, Товариство дія-

чів образотворчих мистецтв Підкарпатської Русі, Ужгородське художньо-промислове училище, Закарпатський худо-
жній інститут, Закарпатська академія мистецтв. 

 
6. Вимоги до основного тексту. Текст статті повинен містити: 
– "постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-

ними завданнями; 
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття; 

– формулювання цілей статті (постановка завдання); 
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-

зультатів; 
– висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку" (Витяг з 

Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1). 
7. Вищезазначені структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шриф-

том, а саме так: Актуальність теми дослідження. Аналіз досліджень і публікацій. Мета дослі-
дження. Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки.  

Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела. 
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 8302:2015 

"Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання". Джерела наводяться мовою 
оригіналу в алфавітному порядку. 

В списку має бути не менше 7-8 посилань на джерела, бажана наявність іноземних джерел; 
рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом цитованості або базову моногра-
фію в даній галузі.  
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Скорочення оформлюються відповідно ДСТУ 3582:2013 "Бібліографічний опис. Скорочення 
слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила"; 

9. References (література латиницею) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи спи-
сок літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи не-
має. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведе-
ному у латиниці.  

Список References оформлюється згідно стандарту APA (American Psychological Association 
(APA) Style). Рекомендовано користуватись системами автоматичної транслітерації:  

- для транслітерації українського тексту латиницею слід застосовувати Постанову Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://translit.kh.ua/#passport);  

- для транслітерації російського тексту латиницею – систему Держдепартаменту США 
(http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).  

Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного 
формування посилань:  

http://www.bibme.org/citation-guide/apa/book 
Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку використаних джерел 

див. на сайті академії: 
http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8F_References.pdf 

 
Технічне оформлення 

 
1. Обсяг – до 13 сторінок (20000 друкованих знаків з пробілами), (включно з анотаціями, таб-

лицями, графіками та списком використаних джерел). Відгук або рецензія – до 3 сторінок. 
2. Текст статті виконується у форматі Місrоsoft Word. Параметри сторінки – формат А4; орі-

єнтація – книжкова; поля — по 2 см; шрифт — Тіmes New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтер-
вал –1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша. Підписи до 
рисунків і таблиць набирати шрифтом Тіmes New Roman 12. 

Рисунки і таблиці розміщуються в тексті статті з вирівнюванням по центру сторінки, без обті-
кання текстом та не виходячи за поле набору. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосе-
редньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті 
мають бути обов'язкові посилання.  

3. Посилання оформлюються так: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – но-
мер сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67]. 

4. Лапки: "..."; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: "“...”". 
5. Зразок підпису під ілюстрацією: В. Стерлігов. Крива проблема №1. 1970. Полотно, олія. 

83×105. Державний музей історії. Санкт-Петербург. 
6. Таблиці і формули виконуються згідно з вимогами ДСТУ 3008-95. 
7. Примітки оформлюються як виноски. Засоби Microsoft Word не використовуються. Знак ви-

носки виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того слова, числа, символу, 
речення, до якого дають пояснення. Примітки розміщуються після основного тексту перед списком 
використаних джерел.  

Приклад: У тексті: 
Мета статті – простежити взаємозв’язок між філософською категорією Ніщо

1
 та концепцією… 

Після основного тексту перед списком використаних джерел: 
 

Примітки: 
1
 Написання Ніщо з великої літери використовується у тих випадках, коли мається на увазі відповідна фі-

лософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наведених цитатах напи-
сання подано з урахуванням авторського правопису. 

 

http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html
http://www.bibme.org/citation-guide/apa/book
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