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Мета презентації 
 Проаналізувати стан сучасного образотворчого 

мистецтва в Україні. 

 Дізнатись про сучасні стилі образоторочого мистецтва, 

які найбільш поширені в Україні. 

 Зробити висновки та передбачити тенденції 

подальшого розвитку образотворчого мистецтва в 

Україні 



Українське мистецтво від 

минулого до сучасного 
 Українська культура й мистецтво у своїх прогресивних 

виявах і тенденціях розвивалася в тісних 

взаємозв'язках і взаємозбагаченні з передовою 

культурою інших народів, передусім російського. 

 



Сучасне художнє життя в Україні 
 Український художник, позбавлений живої творчої 

конкуренції, можливостей безперешкодно 

реалізовувати свою художню фантазію, стає залежним 

від вузького кола замовників та колекціонерів, і 

починає відтворювати вже напрацьовані форми і 

художні стилі, втрачаючи природну неповторність і 

живість.  



Сучасні тенденції 

образотворчого мистецтва 
 Характеризуючи розвиток традиційних видів 

образотворчого мистецтва, слід сказати, що нині в 

жанровий живопис повертаються окремі тенденції, 

характерні для українського мистецтва кінця 1960 х   

початку 1970 х років.  



Меценатство на Україні 
 Розмірковуючи про сучасне культурне життя України, 

неможливо не звернути увагу на ще одне явище, яке 

відродилося разом з новим мистецтвом   меценатство. 

На Україні це давня традиція, і не можна не згадати, 

що колекції музеїв Російського, Українського, 

Західного та Східного мистецтва в Києві існують 

завдяки мудрості, юлагородству та високому таланту 

українських меценатів Миколи, Федора, Івана 

Терещенків, Богдана та Варвари Ханенків. 



Музей Ханенків 



Національний музей 

українського народного 

декоративного мистецтва 



Майбутнє українського 

мистецтва 
 Загалом же можна констатувати, що українське 

мистецтво знову в очікуванні нових перетворень. За 

логікою історії сьогоднішні кризові і застійні явища 

протримаються не довго. Зміна поколінь, яку ми зараз 

переживаємо, несе з собою і нові відкриття. 



Джерела інформації: 
 1. Бажан М. П. (1973). Словник художників України. Київ: Головна 

редакція  

української радяньскої енциклопедії. С.10-11. 

 

 2. Безверхий В. Сучасне українське мистецтво. Київ: Ексмо, 2007. – С. 
20-27. 

 

 3. Журавель С. Художники України. – Київ: Спілка художників 
України, 2011. – С. 2-3.  

 

 4. Сафаралієва Д. А. Академія Мистецтв. Москва: Образотворче 
мистецтво, 1990. – С. 4-5. 

 http://gs-art.com 

 http://violity.com 



Дякую за увагу 


