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ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНИХ ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ 
 
Мета дослідження є малодослідженою та важливою проблемою, що пов‘язана із діяльністю традиційних народних 

мистецтв та висвітленням обставин розвитку і відстеженням історичної еволюції підприємств «Укрхудожпром», які виготовляли 
та продукували унікальні вироби української художньої промисловості. Методологія дослідження ґрунтується на історичному та 
мистецтвознавчому аналізі з використанням літературних, інтернет-джерел та архівних матеріалів. Наукова новизна полягає у 
розкритті новихфактів та ґрунтовному аналізі документів щодо діяльності виробничо-художнього об‘єднання «Укрхудожпром». 
На основі результатів історичного дослідження можемо зробити висновки, що саме у продовж шістдесяти років держава 
підтримувала та сприяла розвитку художньої промисловості на території України, в артілях створювались фабрики і об‘єднання, 
які надавали можливість випуску масового виробництва, в яких працювали цехи з майстрами ручної роботи, надомники, які 
створювали високоцінні вироби в ткацтві, килимарстві, вишивці, кераміці, різьбленні по дереву, петриківському розписі та інші. 
Всі виробництва «Укрхудожпром» відвідували всесоюзні і міжнародні виставки, ярмарки, як в СРСР, так і за кордоном, отри-
мували дипломи, мали досягнення та професійний розвиток. 

Ключові слова:Укрхудожпром, артіль, майстер, художня промисловість, виробництво. 
 
Варивончик Анастасия Виталиевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры изобразительного искус-

ства Киевского университета имени Бориса Гринченка 
Историческая эволюция развития художественных промыслов Украины 
Цель исследования является малоисследованной и важной проблемой, связанной с деятельностью традиционных 

народных искусств и освещением обстоятельств развития и отслеживания исторической эволюции предприятий «Укрхудож-
пром», которые изготавливали и производили уникальные изделия украинской художественной промышленности. Методоло-
гия исследования основана на историческом и искусствоведческом анализе с использованием литературных, интернет-
источников и архивных материалов. Научная новизна заключается в раскрытии новых фактов и основательном анализе доку-
ментов о деятельности производственно-художественного объединения «Укрхудожпром». На основе результатов историческо-
го исследования можем сделать выводы, что именно на протяжении шестидесяти лет государство поддерживало и способ-
ствовало развитию художественной промышленности на территории Украины, в артелях создавались фабрики и объединения, 
которые предоставляли возможность выпуска массового производства, в которых работали цеха с мастерами ручной работы, 
надомники, которые создавали высоко ценные изделия в ткачестве, ковроделии, вышивке, керамике, резьбе по дереву, петри-
ковской росписи и другие. 

Ключевые слова: Укрхудожпром, артель, мастер, художественная промышленность, производство. 
 
Varyvonchyk Anastasia, candidate of study of art, associate professor, associate professor of the department of the fine art 

of the Kyiv university of the name of Boris Grinchenka 
Historical evolution of the development of artistic crafts of Ukraine 
The purpose of the article is a poorly-studied and important issue related to the activity of traditional folk arts and the cover-

age of the development and tracking of the historical evolution of the enterprises "Ukrhudozprom", which produced and produced 
unique products of the Ukrainian artistic industry. The methodology of the research is based on historical and art criticism analysis 
using literary, Internet sources and archival materials. The scientific novelty consists in revealing new facts and thorough analysis of 
documents on the activities of the industrial and artistic association "Ukrhudozprom". Based on the results of historical research, we can 
conclude that it was precisely in the course of sixty years that the state-supported and contributed to the development of the art indus-
try on the territory of Ukraine, аrtels created factories and associations that enabled the production of mass production, which had work-
shops with handicraft craftsmen, homeworkers who created high-value wares in weaving, carpet weaving, embroidery, ceramics, carv-
ing on wood, Petrikov painting and others. All production "Ukrhudozprom" attended all-union and international exhibitions, fairs, both in 
the USSR and abroad, received diplomas, had achievements and professional development. 

Key words: Ukrhudozprom, artel, master, artistic industry, production. 

 
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день, величезною проблемою стало зникнен-

ня виробництва Укрхудожпром, що моглоб слугувати розвитком сачасних тенденцій до місцевих особ-
ливостей художньої промисловості, культури та побуту. Важливим є набуття гострої активності від-
родження, сприяння і підтримки розвитку народних традицій. До таких в Україні, належить: мистецтво 
ткацтва, вишивки, килимарстрва, різблення по дереву, вироби з металу та інші. Тому не дивно, що 
різні аспекти цієї теми привертають до себе увагу науковців – істориків, мистецтвознавців, культуро-
логів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Про традиційне народне мистецтво вишивання загалом та його 
різні галузі, види і різновиди зокрема існує значний корпус наукових досліджень. Дослідженню еволю-
ції традиційного народного мистецтво та його різноманітних галузей, видів і різновидів присвячено 
праці наукових досліджень. Значний корпус праць про мистецтво вишивання вивчали: О. Косач (1876), 
П. Литвинової (1887), доповіді В. Василенко (1897, 1909, 1910, 1913) є важливим інформаційним дже-
релом в періодичній літературіпро кустарні промисли кінця ІХХ – початку ХХ століття. Під час радян-
ського періоду мистецтво вишивання вивчали такі науковці: М. Новинська (1930, 1968), М Куницький 
(1969), Л. Кравчук (1969), Л. Ульянова (1970), М. Новицкая (1972), Т. Кара-Васильєва (1978, 1980, 
1984, 1993, 2000), Р. Захарчук-Чугай (1988), Є. Причепій (2009) та ін. Аналогічно виглядає справа і до 
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такого різновиду народного мистецтва, як домашнє ткацтво, яке досліджували: М. Новинська (1946), 
С. Колос (1928), С. Колос, Д. Хургін (1949), Н. Лєбєдєва (1956), І. Кравець (1969), В. Горобець (1972), 
С. Сидорович (1979), А. Карась (2013). Історичні та технологічні традиції багатовікового українського 
килимарства розглядали: Д. Щербаківський (1927), С. Таранущенко (1968), А. Жук (1973), Я. Запаско 
(1973), Т. Кара-Васильєва (1997), О. Данченко (1982) та ін. Деревообробку на території Україні 
висвітлювали: К. Шонк-Русич (1982), М. Селівачов (1985, 2002), Є. Антонович, Р.Захарчук-Чугай, М. 
Станкевич (1992), Е. Шевченко (1997), Р. Одрехівський (2018). Мистецтво гончарства і кераміки огля-
дали: А. Арциховский (1947), А. Августиник (1957); П. Будников (1962); У. Кинджери (1967); Н. Воронов 
(1973), О. Голубец (1984, 1991), В. Петрашенко (1992), О. Пошивайло (1993.), В. Качкан (1994), Ю. 
Лащук (1998), І. Пошивайло (2000), В. Міщанин (2006). Розвідки з декоративного розпису та малюван-
ня на папері проводили: Є. Берченко (1927), проаналізовано орнаментальні мистецтва у працях: Н. 
Велігоцької (1938), А. Бежкович (1954), Я. Запаско (1959), Б. Бутнік-Сіверський (1977), Я. Яценко, В. 
Соловьев (1982), О. Найдена (1989), В. Свенціцька, В. Откович (1991) Т. Голяк (1999), Л.Білякова 
(2000), Т. Кара-Васильева, З. Чегусова (2005). Детально проаналізували мистецтво парцеляну такі 
науковці: Б. Бутнік-Сіверський (1971), Т. Кара-Васильєва (1984), Ф. Петрякова (1995), Школьна О. 
(2011). Публікації та видання про гутне скло здійснили: Ф. Петрякова (1975), Й. Ящишин, Т. Жеплинсь-
кий, С.Дяківський (2004).  

Дотичними до темами художніх промислів України були розвидки, дослідження та захищені 
дисертації: Г. Івашків (2004), В. Дутка (2007), О. Дяків (2007), О. Луковська (2007), В. Андріяшко (2009), 
А. Радченко (2009), Л. Семчук (2009) та інші. 

У цих та інших публікаціях даної тематики йдеться про зміст, особливості образної структури, 
про майстерність умільців, про традиції, зокрема й родові, тощо. Але мало хто з-поміж авторів,- навіть 
тих, у назвах праць котрих міститься термін «промисел», - звертає увагу саме на виробничий, проми-
словий аспект  народної творчості, хоча згадані, як і інші, не названі тут, традиційні народні мистецтва 
здавна називаються художніми промислами.  

У зазначеному легко переконатися, переглянувши відповідні публікації. А їх також чимало. Зо-
крема це альбоми «Художні промисли України» 1979. (ред. Н. М. Киселевої, «Декоративно-прикладне 
мистецтво Української ССР (1970-е – початок 1980-х років», 1986. (ред. Н. І. Вологодская, Л.Э. Жо-
голь). Виробничий, промисловий аспект народного мистецтва, як і мистецтва загалом, не знаходить 
належної уваги та висвітлення і в ряді інших публікаціях на цю та суміжні теми. 

Мета ж даної статті – висвітлити малодосліджену та важливу проблему, що пов‘язана із діяль-
ністю традиційних народних мистецтв та з‘ясуванням обставин розвитку історичної еволюції 
підприємств «Укрхудожпром», які виготовляли та продукували унікальні вироби української художньої 
промисловості. 

Виклад основного матеріалу. Протягом багатьох віків народні промисли України мали трива-
лий історичний розвиток. Такі види декоративно-прикладного мистецтва, як: ткацтво, килимарство, 
вишивка, різьбярство, кераміка, скло, порцеляна, ювелірна справа та петриківський розпис мають 
глибоке коріння. Наші пращури виготовляли речі для власних потреб (килими, вишиті сорочки, одяг, 
гончарні вироби, тарілки, ложки, скриньки, меблі та інше), коли власних виробів було забагато, родина 
їх вивозила на продаж до ярмарку і за гроші, або на обмін отримували за роботу дохід, який надавав 
можливість придбати необхідний одяг чи речі для дому.  

Виготовлення виробів народних промислів розпочалось з майстрів-одинаків: на території 
України вирощували льон, коноплі для виготовлення виробів у ткацтві – майстриня сіяла і збирала 
сировину, що виросла, обробляла її, сушила, пряла нитку, з якої потім виготовляла тканину [5, 151]; в 
килимарстві – майстри тримали вівці, стригли їх, збирали вовну, чистили, сушили, виготовляли килими 
або речі одягу; у вишивці – вже на готовій тканині або шкірі майстриня вишивала одяг: собі, дітям, чо-
ловіку, речі побуту (рушники, скатертини, прошви, постільну білизну) [3, 67]. Вишивка слугувала обе-
регом, і всі верстви населення мали вишитий одяг [4].; у гончарстві – майстер знаходив глину, збирав 
її і виготовляв речі побуту: миски, горщики тощо, які після виконання розфарбовувались, оброблялись 
глазур‘ю, а потім випікались; у різьбярстві – майстер також сам заготовляв дерево, з якого виконував 
вироби повсякденного користування: меблі, колеса для возу тощо; у ювелірній справі також був про-
цес виготовлення і виконання речей з металу, ковки або виготовлення ювелірних прикрас; розпис на 
стінах слугував оберегом у приміщенні, жінки самі виготовляли фарби і виконували орнаменти, якими 
прикрашали свої хати, а з часом петриківські розписи почали виконувати на посуді, скриньках, речах 
повсякденного вжитку [6, 190].  

Після майстрів-одинаків другим етапом розвитку художньої промисловості стала кооперація 
(колективне співробітництво). Майстри почали збиратись і домовлятись, хто яку роботу буде вико-
нувати. Організовувались артілі, де майстри залишались працювали на дому, більша частина роботи 
виконувалась взимку, в той час, коли не було роботи в полі. В артілі був Голова, який займався до-
ставкою сировини, вів підрахунок і відслідковував терміни виконання роботи майстрами. За таким 
принципом працювали ткалі, килимарниці, вишивальниці, гончарі та інші. Надалі деревообробництво в 
художній промисловості так і залишились при артілях, майстри самі виконували всю роботу від почат-
ку до кінця. При артілях почали створюватись навчальні заклади, які навчали молодь. Після їх завер-
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шення випускники залишались працювати і вже з часом отримували кваліфікацію робітника і розряд, 
якій надавав можливість професійного зростання і удосконалення свого професійного рівня. Коли ро-
бота була виконання, Голова артілі збирав її і відвозив на склад, а вже після – на продаж до ярмарку, 
де проходив збут продукції. Коли артіль отримувала виторг, майстрам виплачували зарплатню [2].  

Наступним кроком після кооперації у художній промисловості стала мануфактура (розподіл 
праці), у якої вже був власник-поміщик, створювались робочі приміщення, де майстри працювали ко-
жен за своєю спеціальністю. Мануфактури, купували сировину, її переробляли і виконували вироби: 
тканину, килими, речі повсякденного вжитку. Гончарні мануфактури добували глину, підвозили її у ро-
бочі цехи, виготовляли вироби і розмальовували.  

Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття у промисловості відбулись зміни і мануфактури замінили 
фабрики, які були обладнані машинами. На фабриках майстер почав працювати на машині, ручна 
праця займала менше часу, тим самим зросла продуктивність праці і виготовлення речей виконува-
лось швидше і в більшій кількості. Вироби випускались великими партіями для масового споживача за 
прийнятну ціну. При фабриках залишались майстри ручної роботи (надомники) вони і надалі вико-
нували ексклюзивні речі, які були коштовними і мали високий естетичний рівень.  

Навчальні заклади, які на початку були при артілях, отримали права училищ і випускали 
кваліфікованих працівників «майстрів-художників» художньої промисловості за різними кваліфікаціями 
(ткацтва, вишивки, кераміки, деревообробки, металу). Після завершення випускники художніх училищ 
мали направлення на різні виробництва художньої промисловості, що призвело до масштабного ро-
звитку художньої-промисловості з унікальним надбанням технік виконання усіх виробів художньої 
промисловості, які слугували неозорним розмаїттям художніх, зображальних елементів, поєднуючи в 
собі комбінації колористичних мотивів, фактуру і тональність. На початку 60-х років ХХ століття всі 
фабрики художніх промислів увійшли в концерн «Укрхудожпром», який затверджував на художній раді 
експериментальні роботи масового виробництва та невеликі партії випуску речей художньої проми-
словості. Фабрики відвідували всесоюзні і міжнародні виставки, ярмарки, як в СРСР, так і за кордоном, 
отримували дипломи, мали досягнення та професійний розвиток.  

Головний комітет виставки досягнень народного господарства СССР нагородив дипломом 
третього ступеня Кролевецьку ордена «Знак пошани» фабрику художнього ткацтва Мінмісцепрому 
УССР 18.12.1987 р. [1] 

 

 
 

1. Дипломом Третього ступеня Головного комітету ВДНГ СССР Кролевецької ордена  
«Знак пошани» фабрики художнього ткацтва Мінмісцепрому УССР 

 від 18.12.1987 р.  
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Розрахунок  
у валюті за підсумками участі у виставці у м. Ванкувер (Канада) об’єднання «Укрхудожпром»  

(серпень–вересень 1992 р.)  
1. Перераховано в ТПП.  
2. Вартість транспортування вантажу в Канаду за попередньою вартістю у договорі 

(7.0 куб. м.) –1372 дол. США.  
3. Додаткові витрати на транспортування (за фактичними витратами) – 1116 дол. 

США.  
4. Нью-Йорк – Ванкувер – Нью-Йорк – 2500 дол. США. 
5. Транспортні витрати у Нью-Йорку – 90 дол. США. 
6. Проїзд Київ – Нью-Йорк – Київ – 4130 дол. США.  
 
Головний бухгалтер ТПП України                                Н. Д. Гавриленко [1]. 
 
Наукова новизна полягає у розкритті новихфактів та ґрунтовному аналізі документів щодо 

діяльності виробничо-художнього об‘єднання «Укрхудожпром». На основі результатів історичного до-
слідження можемо зробити висновки, що саме у продовж шістдесяти років держава підтримувала та 
сприяла розвитку художньої промисловості на території України, в артілях створювались фабрики і 
об‘єднання, які надавали можливість випуску масового виробництва, в яких працювали цехи з май-
страми ручної роботи, надомники, які створювали високоцінні вироби в ткацтві, килимарстві, вишивці, 
кераміці, різьбленні по дереву, петриківському розписі та інші. Всі виробництва «Укрхудожпром» 
відвідували всесоюзні і міжнародні виставки, ярмарки, як в СРСР, так і за кордоном, отримували ди-
пломи, мали досягнення та професійний розвиток. 

Останнє десятиріччя ХХ століття відзначилось стрімким спадом діяльності народних художніх 
промислів. Більшість організацій припинили своє існування. Це відбулося насамперед внаслідок ско-
рочення виробництва, незадовільного матеріально-технічного постачання (а отже, обмеженню твор-
чих можливостей талановитих майстрів), непосильної системи оподаткування, значному підвищенню 
плати за енергоносії, відсутності ринків збуту тощо. У системі народних художніх промислів втрачені 
сотні підприємств та десятки тисяч високопрофесійних майстрів. З етномистецтвознавчої карти неза-
лежної України зникли історичні центри народних художніх промислів – підприємства з унікальним 
обладнанням, технологічними процесами і високообдарованими художниками. Незважаючи на важкі 
умови, майстри декоративно-прикладного мистецтва продовжують працювати на території України. 
Про це свідчать творчі роботи майстрів, які викладають у навчальних закладах, беруть участь у регіо-
нальних, Всеукраїнських та міжнародних виставках і т.д. Тим самим плідно, яскраво і талановито про-
довжують і збагачують традиції вітчизняного народного мистецтва. 
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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 дія-
льності 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 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання"; ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) "Реферат и аннотация. Общие требования"; ДСТУ 
3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила"; 

– здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей (пп. 2.10, 2.11 На-
казу МОН України від 17 жовтня 2012 року ғ 1111 "Про затвердження Порядку формування Переліку 
наукових фахових видань України"); 

– перевірка статей на плагіат (Статті 1, 5 Закону України "Про наукову і науково-технічну дія-
льність"; Стаття 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права"; п. 16 "Порядку присудження 
наукових 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 пе-
редбачає 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 17.30) за адресою: Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв, 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 публі-
кації, підписаною 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. 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 публі-

кація має бути в загальному списку літератури після статті. 
6. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не прийма-

ється. 
7. Редколегія організовує внутрішнє (обов‘язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування 

статей. 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, англійською) 
а) анотація українською мовою містить "характеристику основної теми, проблеми, мети статті 

та її результати". Середній обсяг анотації – не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з 
пробілами).  

б) анотація російською мовою та англійською мовою є перекладом україномовного варіанту, 
не більше 300 слів (не більше 2300 друкованих знаків з пробілами).  

в) анотація наводиться одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; анотація надається згід-
но з вимогами наукометричних баз як структурований реферат, і повинна містити такі виділені еле-
менти: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.  

"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 подають у називному відмінку, друкують в рядок, через кому" (Пономаренко Л. А. 
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. – K., 
2010). 

Наприклад: 

Антропологічна компонента природи держави 

В.В.Хміль, Т.В. Хміль 

Мета роботи. Дослідження пов'язане з пошуком нових засобів та методів обґрунтування етичних мо-
ральних норм як основи для громадянського втручання в життя держави. Криза певних соціальних 
теорій та моделей розвитку суспільств не завжди враховує місце та роль держави в соціальних, полі-
тичних та духовних перетворень. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, 
історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу 
певні моделі стосовно антропологічної компоненти в соціальних відносинах, що надаються певними 
типами державних утворень з метою знайти динамічний погляд на майбутнє людини, нові виміри її 
самореалізації. Наукова новизна роботи полягає в розширення уявлень про еволюцію свободи лю-
дини в різних історичних типах держав. Порівняльний аналіз розвитку держав та місця в них свободи 
людини надає можливість глибше усвідомити антропологічну детермінанту, яка поступово підпоряд-
ковує та бере під свій контроль державні інституції, що необхідні для гуманізації зовнішніх умов буття 
людини, а також виявити напрямки розбудови держави та простір для самодіяльності людини як "від 
чого" так і "для чого" необхідна свобода особистості. Висновки. Осмислення розвитку парадигмальних 
систем, що засновані на моральній складовій держави дає нову точку відліку для реформаторської 
діяльності, в напрямку зближення держави з загальнолюдськими цінностями. Держава, розбудовуючи 
себе на моральних загальнолюдських принципах просувається до свого самознищення, як силового 
поля влади. 
Ключові слова: парадигма антропологічності, держава, громадянське суспільство, етика, мораль, 
постлібералізм. 

 
6. Вимоги до основного тексту: 
– "постановка 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 присвячу-
ється означена 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. ғ 7-05/1). 
7. Структурні елементи статті необхідно виділити з абзацу напівжирним шрифтом, а саме так: 

Актуальність теми дослідження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета дослідження. 
Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки.  
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Наведені будь-які статистичні дані мають бути підкріплені посиланням на джерела. 
8. Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та 

ДСТУ 3582-97. 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 впливовості або базову моногра-
фію в даній галузі.  

Прийняті скорочення назв міст публікації: Київ – К., Дніпропетровськ – Д., Харків – Х., Одеса – 
О., Донецьк – Дн., Москва – М., Санкт-Петербург – СПб., Ленінград – Л., Мінськ – Мн. 

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. ғ 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:  

- Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book)  
- http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual  
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). 
2. Текстовий процесор Microsoft Word. 
3. Шрифт Times New Roman (Times New Roman Cyrillic), 14 кегль. 
4. Поля: не менше 2 см. 
5. Полуторний міжрядковий інтервал. 
6. Посилання: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела у списку, 25 – номер сторінки. Поси-

лання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67]. 
7. Лапки: "...". 
8. Ілюстрації подаються за крайньою необхідністю.  
9. 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 від-

повідна філософська категорія, при акцентуванні її значущості та за бажанням самого автора. У наве-
дених цитатах написання подано з урахуванням авторського правопису. 

 

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