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Актуальність теми зумовлена необхідністю впровадження
інноваційних технологій у діяльність музею з метою підвищення рівня
його доступності для відвідувачів з урахуванням зовнішньої ситуації у
державі та світі.
Мета дослідження полягає у розкритті змісту питання інтерпретації
діяльності музею засобами бізнес-технологій, а також в оцінці їх
впливу на розвиток подальшої музейної діяльності як галузі
культурного виховання населення.
Методи дослідження зумовлені специфікою його предмета,
метою та завданнями. Так, методологічну основу дослідження,
зокрема, становлять: аналіз, синтез, описовий метод, порівняльний
та ін.
Об’єктом дослідження виступають технології музейної діяльності.
Предметом дослідження є шляхи та особливості розвитку музею
засобами бізнес-технологій.

ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ ІННОВАЦІЇ У
МУЗЕЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Музей як технологія:
історичний підхід
В сучасних умовах культура
розглядається як один із основних
чинників розв’язання соціальних
проблем. В зв’язку з цим,
посилюється роль закладів
культури. Серед них особливе
місце посідають музеї, що
уособлюють культуру й суспільство
в усій їхній різноманітності.
Музеєфікація стає важливою
компонентною розвитку певної
соціокультурної галузі.

Генетична класифікація музеїв за профільними
типами й профілями

1.2. Інноваційні технології в
музейній діяльності:
закордонний та вітчизняний
досвід становлення
Поява Інтернету значним чином
змінила усі сфери життя людини.
Не стала виключенням і культурна
сфера, до якої, зокрема, входять
такі заклади, як музеї. Наразі усі
функції із ознайомлення та
духовного та культурного розвитку
виконує всесвітня мережа. Однак,
останнім часом із впровадженням
інноваційних технологій у музейну
діяльність все більше і більше
людей почали проявляти інтерес до
здобуття інформації шляхом
звернення до музеїв.

Вітчизняний досвід
інновацій технологій
у музеї
Щодо вітчизняного досвіду
становлення інноваційних
технологій у музейній діяльності, то
він, в першу чергу,
характеризується наявністю
закріплення на законодавчому рівні
курсу із євроінтеграційної політики.
Це означає, що державне
законодавство України має
розвиватися у дусі законодавства
ЄС та повинно відповідати йому.

1.3 Сутність та поняття бізнестехнологій. Актуальність їх
запровадження у різних
сферах людської діяльності
Тобто, бізнес-технології за своєю
природою виступають допоміжними
інструментами на шляху до розвитку
бізнес-ідей та проектів. Вони покликані з
метою спрощення певних процесів, що
відбуваються на підприємстві та з метою
запровадження альтернативних шляхів
вирішення нагальних проблем та питань.
Актуальність запровадження бізнестехнологій знаходить своє відображення
в усіх ключових сферах суспільного
життя, що тим чи іншим чином пов’язані із
рухом капіталів.

РОЗДІЛ 2
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У МУЗЕЇ



2.1. Шляхи впровадження бізнес-технологій у діяльність музею



2.2. Бізнес-моделі, засновані на цифрових технологіях: досвід
вітчизняних музеїв



2.3. Оцінка рівня інноваційності та практичності бізнестехнологій у музейній діяльності

2.1 Шляхи впровадження бізнес-технологій у
діяльність музею та Складові електронної комерції


Описані вище види бізнестехнологій є найбільш
розповсюдженими та
поширеними. До застосування
хоча б одного із них наразі
звертаються усі, хто розвертає
свою діяльність у ХХІ столітті.



Так, наразі важливе місце в
підприємництві зараз займає
електронна комерція, коли за
допомоги глобальної мережі
Internet з’являються нові
можливості не тільки в
маркетингу, але і в пересуванні
засобів, споживчому банкінгу і
навіть у багатьох послугах.

2.2. Бізнес-моделі,
засновані на цифрових
технологіях: досвід
вітчизняних музеїв
На мою думку, найяскравішими
прикладами сучасного періоду
являються встановлені у парках та на
алеях меморіальні дошки,
скульптури, а також картини,
зображені на будинках. Так, варто
відзначити Гамлета Зінковського, чия
творчість прикрашає вулиці
мальовничого міста Харкова.

Тобто, сучасна епоха розвитку
музеєзнавства передбачає оточення
суспільства експонатами та
об’єктами культурної спадщини у
звичному середовищі. Такий підхід
допомагає підвищити рівень
обізнаності населення та проводити
лагідну політику музеїфікації.

Модель комплексної взаємодії «музей ↔ дизайн»
на прикладі художнього музею


При цьому, говорячи про
створення сайту для музею,
необхідною є розробка гарного
дизайну Тобто, першочерговим
питанням у розробці сайту
музею постає його витончений
та сучасний дизайн.



Особливого поширення
впровадження бізнес-моделей,
що засновані на цифрових
технологіях, набуло за часів
пандемії

2.3 Оцінка рівня інноваційності та практичності
бізнес-технологій у музейній діяльності


Оцінюючи рівень інноваційності та
практичності бізнес-технологій у
музейній діяльності, варто
зазирнути до підрозділу 1.2, у якому
висвітлено аспекти застосування
музеями сучасних технологій у
своїй діяльності.



Так, наприклад, проводячи аналіз
сайту Дніпропетровського
національного історичного музею
ім. Д. І. Яворницького (Рис. 2.4),
вважаю за необхідне наголосити
на тому, що даний веб-ресурс не
є інноваційним та практичним.
Сайт є застарілим та незручним у
застосуванні. Нажаль, але
більшість українських музеїв наразі
так само є застарілими.

Висновки










Дане дослідження було присвячено питанню інтерпретації діяльності
музею засобами бізнес-технологій.
У даній роботі було:
опрацьовано теоретико-методичні джерела інновації у музейній
діяльності;
розкрито сутність та поняття бізнес-технологій та особливостей їх
використання у музеї;
описано закордонний та вітчизняний досвід становлення
інноваційних технологій в музейній діяльності, зокрема бізнесмоделей, заснованих на цифрових технологіях.
охарактеризовано шляхи впровадження бізнес-технологій у
діяльність музею;
оцінено рівень інноваційності та практичності бізнес-технологій у
музейній діяльності.

