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Мельник Анатолій Іванович народився 28 серпня 1953 року у с. Рідко-
дуби Хмельницького району. Освіти вища, у 1988 році закінчив Львівський 
Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова за спеціальністю 
“художник-графік по оформленню друкованої продукції”, у 2003 – Хмельниць-
кий інститут регіонального управління та права за спеціальністю “Право-
знавство”. 

З 1987 по 1997 рік працював директором Хмельницького обласного 
музею. З 1997 по 1998 рік – президент Всеукраїнського мистецького об’єднання 
“Артанія” та директор ЗАТ “Артанія”. З 1998 по 2000 рік – заступник голови 
Хмельницької обласної державної адміністрації. З 2000 по 2012 рік – генераль-
ний директор Національного художнього музею України (далі – НХМУ). 

Мельник А.І. – художник-живописець, дослідник і видавець, автор дизай-
нерських проєктів, громадський діяч. 

Працюючи на керівних посадах, зарекомендував себе як висококваліфіко-
ваний спеціаліст, вмілий керівник та організатор. 

Багато років творчого життя віддав розбудові культури Хмельниччини. За 
його активної участі у Хмельницькому було створено музей сучасного образо-
творчого мистецтва. До здобутків цього періоду належить створення ним 
Всеукраїнського мистецького об’єднання “Артанія”, видання альбомів-ката-
логів, проведення важливих мистецьких акцій, творча й матеріальна підтримка 
художників. Анатолій Мельник є засновником журналу “Музейний провулок”. 
Як художник, багато уваги приділяє портретному живопису. За час перебування 
на посаді генерального директора НХМУ було проведено термінові й капі-
тальні ремонтні роботи, розроблено та затверджено план реконструкції будівлі 
музею на вул. Грушевського. 6, триває процес реструктуризації та внутріш-
нього оновлення НХМУ. Стараннями співробітників музею, його доброчинців 
та фонду сприяння розвитку НХМУ (створеного за ініціативи А. Мельника) 
видано низку капітальних праць з образотворчого мистецтва: “Національний 
художній музей України”, “Олександр Мурашко”, “Сергій Світославський”, 
“Українська ікона ХІV-ХІХ ст.”, “Український портрет ХVІ-ХVІІІ століть”, 
“Українське образотворче мистецтво ХІХ-початку ХХ століття”, “Українське 
образотворче мистецтво ХХ-початку ХХІ століття”. У 2008 році в залах Націо-
нальної спілки художників України з успіхом пройшла персональна виставка 
живописних творів А. Мельника. Вона мала широкий розголос у пресі та серед 
мистецької спільноти України. Основні роботи: серії робіт “Квіти” (2005-2008), 
“Життя соняхів” (2006), “Козак Мамай” (2008), “Старі фортеці у Кам’янці-
Подільському” (2006-2008), “Карпати” (2007-2008), “Києво-Печерська лавра” 
(2008); серія робіт, присвячених храмам Києва: “Кафедральний собор св. Воло-
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димира”, “Кирилівська церква”, “Видубицький монастир”, “Андріївська церква”, 
“Михайлівський Золотоверхий собор” (2007-2008); серії робіт “Єгипет”, “Туреч-
чина”, “Венеція”. Твори А.І. Мельника зберігаються в музеях та приватних 
збірках як в Україні, так і за її межами. 

Із 2000 року є членом Національної спілки художників України, з 2013 року – 
член (академік) Національної академії мистецтв України, з 2009 – народний 
художник України. 

У 2003 році нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. 
 


