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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – формування цілісної системи знань про специфіку функціонування 

музеїв як соціокультурних інститутів з точки зору організації й управління ними та 

особливостей маркетингової діяльності музейних закладів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати  

- базові поняття та терміни музейної справи; 

- основи законодавства України у сфері культури та музейної справи; 

- напрямки діяльності та організаційну структуру музейних установ; 

- роль музейних установ в суспільстві; 

- тенденції розвитку музейної галузі в Україні і світі. 

2. Вміти  

- застосовувати основні терміни та категорії музейної справи; 

- визначати послідовність та взаємозалежність процесів в галузі культури; 

- збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури та 

культурних процесів; 

- збирати, систематизувати та презентувати інформацію про досвід 

функціонування сучасних музейних установ; 

- виявляти основні проблеми функціонування музейних установ та їхнього 

державного управління в Україні. 

3. Володіти елементарними навичками  

- роботи з науковою літературою та джерельної критики; 

- використання іншомовних фахових джерел; 

- наукового дослідження та управління інформацією; 

- встановлення причинно-наслідкових зв’язків; 

- аналізу культурно-мистецьких, економічних та політичних подій. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс «Менеджмент і маркетинг в музейній справі» знайомить студентів з теорією та 

практикою управління й організації діяльності закладів культури загалом, і музейних 

установ зокрема. Розглядається специфіка сфери культури та музейної діяльності як сфери 

економічних відносин та галузі національного господарства. Дисципліна передбачає 

вивчення основ менеджменту і маркетингу музейних установ як культурних організацій. 

Серед завдань особливе місце займає вивчення механізмів управління закладами культури та 

заходів щодо вдосконалення діяльності, основні функції менеджменту музейних установ та 

засоби маркетингу музейної сфери як сфери послуг. Розглядаються рівні, джерела, складові 

та сучасні технології фінансування організацій культури.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): надати студентам цілісну систему знань про види діяльності у 

сфері культури та механізми управління соціокультурною діяльністю, вивчення теоретичних 

засад менеджменту та маркетингу музейних установ в умовах сучасної економіки, 

висвітлення проблем функціонування закладів культури як бюджетних установ, ефективного 

розвитку закладів культури, методів планування та покращення діяльності музеїв, створення 

та просування успішного музейного продукту, аналіз сучасних методик менеджменту та 

інструментів маркетингу музейної діяльності, навчання практичним навикам стратегічного 

менеджменту та маркетингу в музейній справі. 
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Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання  

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 знати нормативно-правову базу, що 

регулює діяльність у сфері культури 

України 

самостійна робота, 

семінар 

усне 

опитування 

4 

1.2 знати типові організаційні структури 

та посадові інструкції працівників 

музейних закладів 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування, 

презентація 

самостійної 

роботи 

4 

1.3 знати механізми кадрового, 

фінансового, матеріального 

забезпечення музейних закладів 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування, 

презентація 

самостійної 

роботи 

4 

1.4 знати основні концепції 

менеджменту у сфері культури 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота з тем 

ЗМІ1 

5 

1.5 знати сутність та специфіку 

управління музейними закладами, 

принципи та етапи планування 

діяльності, методи стратегічного 

менеджменту і маркетингу, основи 

проектного менеджменту 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

бліц-

опитування 

6 

2.1 вміти збирати, систематизувати, 

узагальнювати та презентувати 

інформацію про оригінальний та 

креативний досвід функціонування 

сучасних культурних інститутів 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

бліц-

опитування 

6 

2.2 вміти виявляти основні проблеми 

статутної та господарсько-

адміністративної діяльності  

музейних установ 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування, 

презентація 

самостійної 

роботи 

4 

2.3 вміти аналізувати стан роботи 

музею з метою поточного та 

перспективного планування 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування 

4 

2.4 вміти розробляти заходи з 

вдосконалення діяльності 

музею/відділу, залучення додаткових 

ресурсів 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування 

4 

2.5 вміти використовувати на практиці 

теоретичні розробки в сфері 

менеджменту, готувати документи 

для організації діяльності музейної 

установи, розробляти бізнес-план та 

програму комплексного розвитку 

лекція, самостійна 

робота 

індивідуальне 

завдання 

«Бізнес-план» 

20 
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3.1 використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

літератури в підготовці до 

семінарських занять та написання 

самостійних робіт 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

усне 

опитування, 

презентація 

самостійної 

роботи 

4 

3.2 нести відповідальність за 

достовірність інформації про 

адміністративно-господарську, 

управлінську діяльність сучасних 

культурних інститутів, отриману 

шляхом індивідуальної та колективної 

роботи 

самостійна робота,  модульна 

контрольна 

робота з тем 

ЗМІ1 

5 

4.1 вміти оцінювати стан, тенденції та 

перспективи перспективні напрямки 

розвитку музею з врахуванням 

ресурсного потенціалу 

лекція, семінар,  

самостійна робота 

модульна 

контрольна 

робота з тем 

ЗМІ2 

10 

4.2 використовувати сучасні методи 

ситуаційного аналізу стану музею для 

оцінки проблем та ресурсного 

потенціалу, розробляти маркетинг 

план для створення та просування 

музейного продукту 

лекція, самостійна 

робота 

індивідуальне 

завдання 

«Бізнес-план» 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не 

входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  

 (код) 

 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

Знання менеджменту та маркетингу в музейній та 

пам’яткоохоронній справі 
 + + +        +   

Знання та розуміння методологій проектування і модернізації 

музейних та пам’яткоохоронних установ відповідно до 

нормативних вимог, чинних стандартів та технічних умов 

+     +     +    

Вміння здійснювати стратегічне музейне планування в умовах 

ринкової динаміки та конкуренції. 
  + + +          

Створювати та просувати музейний продукт, приводити послуги 

установи у відповідність до вимог сучасного ринку. 
    +    + +    + 

Застосовувати на практиці методи аналізу діяльності музейної 

установи для оцінки проблем та їх вирішення, ресурсного 

потенціалу розвитку музею, перспективних напрямків діяльності. 

      + +     + + 

Проводити соціологічні дослідження у музеї, вивчати групи 

відвідувачів, оперативно розглядати пропозиції відвідувачів. 
       +  +   +  

 

 



7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Модульний контроль з тем ЗМ1: РН 1.4, 3.2 - 10 балів / 6 балів*. 

2. Модульний контроль з тем ЗМ2: РН 4.1 - 10 балів / 6 балів. 

3. Самостійна робота 1 (бліц-опитування): РН 2.1 - 6 балів / 4 бали. 

4. Самостійна робота 2 (бліц-опитування): РН 1.5 - 6 балів / 4 бали. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 1): РН 1.2, 1.3, 2.2, 3.1  - 

16 балів / 9 балів.  

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 2): РН 1.1, 2.3, 2.4 - 12 балів / 

7 балів.  

 

* максимальний бал / пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: екзамен.  

- форма оцінювання – екзамен; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння використовувати на 

практиці теоретичні розробки в сфері менеджменту, сучасні методи ситуаційного аналізу 

стану музею для оцінки проблем та ресурсного потенціалу, готувати документи для 

організації діяльності музейної установи, розробляти маркетинг план для створення та 

просування музейного продукту, бізнес-план та програму комплексного розвитку. 

- форма проведення екзамену – усна, види завдань: індивідуальне завдання «Бізнес план 

музейного закладу». 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 

складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 

мінімум допуску до екзамену 36 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів: бали, отримані за семінарські заняття та модульні контрольні роботи; бали, 

отримані за виконання завдань самостійної роботи, а також бали, отримані під час складання 

підсумкового контролю (екзамену). 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 5 (включають заняття з презентацій самостійної 

роботи), у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6 – 12. 

 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  
Змістовий модуль 1.  

Менеджмент соціокультурної діяльності. 

Змістовий модуль 2. 

Менеджмент і маркетинг в музеях. 

Екзамен 

(Інд. 

завд.) 
32 заліковий бал (максимум) 28 залікових балів (максимум)  

40 балів 
(максимум) 

Самостійна 

робота 

Семінарські 

заняття 

Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

Семінарські 

заняття 

Модульний 

контроль 

6 (максимум) 16 (максим) 10 (максим) 6 (максимум) 12 (максимум) 10 (максимум) 
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Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем, так і 

деяких розділів тем програми курсу. Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється під час семінарських занять у вигляді: 

проведення 2 бліц-опитувань на семінарських заняттях, презентації самостійної роботи, 

модульних контрольних робіт, виконання індивідуального завдання. 

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

презентація, доповнення, участь у дискусії).  

Під час семінару студент має можливість досягти від 1 до 4 балів.  

Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

• повнота розкриття питання     1 бал; 

• логіка викладення      1 бал; 

• використання основної  і додаткової літератури  1 бал; 

• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

модульний контроль (МК).  

Участь студентів в контрольних заходах обов'язкова.  

МК проводиться у формі усної відповіді або письмової роботи з 2 питаннями, що 

потребують розгорнутою відповіді. МК оцінюється в 10 балів (максимально).  

Критерії оцінювання відповідей на відкриті питання 

1. глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція  5 балів; 

2. обґрунтоване розкриття проблеми      4 бали; 

3. тема розкрита неповністю        2-3 бали; 

4. розкритий лише один окремий аспект  теми        1 бал. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

Екзамен відбувається у формі презентації виконаного індивідуального завдання 

«Бізнес план музейного закладу», що складається з наступних пунктів:  

1) сегменти користувачів/споживачів музейного продукту;  

2) ключові цінності;  

3) канали комунікації та просування продукту;  

4) відносини з клієнтами;  

5) джерела доходів;  

6) ключові ресурси;  

7) ключова діяльність;  

8) ключові партнери;  

9) структура витрат; 

10) перспективи розвитку (висновок). 

Під час презентації студенти мають продемонструвати оволодіння теоретичними 

знаннями та практичними навичками з тем курсу. 

Кожний пункт індивідуального завдання оцінюється максимально в 4 балів 

Критеріями оцінювання відповідей: 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 4 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 3 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 2 

Відповідь має значні помилки 1 

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового 

оцінювання не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 
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обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум 

для допуску до екзамену – 36 балів. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 19 17 24 60 

Максимум 32 28 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний  план лекцій та семінарських занять. 

№ 

лек

ції 

Назва лекції 

Кількість годин 

лек 

ції 

семі 

нари 

сам. 

роб. 

Змістовий модуль 1 

Менеджмент соціокультурної діяльності. 

1 

Тема 1. Культура як сфера економічних відносин та 

галузь національного господарства. Теоретичні концепції 

в галузі економіки культури та менеджменту 

соціокультурної діяльності. Система механізмів 

менеджменту соціокультурної діяльності. 

2  4 

2 
Тема 2. Організаційно-адміністративний механізм 

менеджменту СКД.  
2  4 

3 
Тема 3. Персонал-орієнтовані технології в менеджменті 

СКД. Оплата праці у сфері культури. 
2  4 

4 
Презентація самостійної роботи «Концепція та статут 

музейного закладу» 
 4 10 

5 
Тема 4. Економічні механізми в менеджменті СКД. 

Фінансування культури. 
2  4 

6 
Тема 5. Планування та оцінка ефективності  в організаціях 

культури. 
2  4 

7. 
Презентація самостійної роботи «Штатний розклад та 

посадові інструкції в музейних установах» 
 4 10 

Модульний контроль. 2   

Змістовий модуль 2 

Менеджмент і маркетинг в музеях 

8. Тема 6. Теоретичні основи музейного менеджменту. 2  4 

9. 
Тема 7. Стратегічне планування в музеях. Проектний 

менеджмент. 
2  4 

10 
Тема 8. Законодавчо-нормативне регулювання музейної 

галузі 
 2 6 

11 
Тема 9. Управління персоналом музею. Мотивація, 

інформація, контроль в музейних установах. 
2  4 

12 Тема 10. Маркетинг установ культури. 2 2 4 

13 
Тема 11. Брендинг та формування іміджу музейної 

установи. Маркетингова стратегія музею. 
2  4 

14 Тема 12. Фандрайзинг в музеях. 2 2 4 

15 
Підготовка індивідуального завдання «Бізнес план 

музейного закладу» 
  10 

Модульний контроль. 2   

 ВСЬОГО 26 14 80 

 

Загальний обсяг 120 год.,  

в тому числі: 

Лекцій – 26 год.  

Практичні заняття – 14 год.  

Самостійна робота - 80 год. 

 

 

 



 11 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2006. 

2. Кольбер Ф., Гантель Ж., Білодо С., Річ Дж.Д. Маркетинг у сфері культури та мистецтва/ 
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2016. 
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13. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство. – К.: Знання, 2008. 
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Додаткові ресурси: 

1. Закон України про культуру http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 

2. Закон України про музеї та музейну справу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр 

3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура і 

мистецтво https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS3690?an=541 

4. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури 

призначення керівників державних та комунальних закладів культури 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-19 

5. Наказ про затвердження Змін до Положення про проведення атестації працівників 

підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0886-10 

6. Постанова про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

державними і комунальними закладами культури 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-%D0%BF 

7. Наказ про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15 
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