
 1 

ISSN 2226-2180 
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ 

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАПИСКИ 
 

 

NOTES ON ART CRITICISM 
 

 

 

 

 

 

Випуск 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017  



 2 

УДК 78 

ББК 85(4 Укр) 

М 65 
 

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ЗАПИСКИ: Зб. наук. праць. – Вип. 31. – К. : Міленіум, 

2017. – 352 с. 
 

Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки» має на меті висвітлення різноманітної 

історичної та теоретичної проблематики мистецтвознавства та культурології. Тематика статей 

пов’язана як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих 

епох. У статтях представлено широкий спектр мистецтвознавчої та культурологічної думки. 

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків мистецтва  

та культурології, викладачів, аспірантів та студентів гуманітарних навчальних закладів, а 

також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами художньої культури. 
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