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Силабус курсу «Менеджмент і маркетинг в музейній діяльності» 

2022-2023 навчального року 

Назва курсу «Менеджмент і маркетинг в музейній діяльності» 

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7 

 

Циклова комісія за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Галузь знань, 

шифр 

та назва 

спеціальності 

 

02 Культура і мистецтво /  027 Музеєзнавство, пам’яткознавство  

Викладач курсу  

 

Проц Марта Орестівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

https://pedcollege.lnu.edu.ua/employee/prots-marta-orestivna  

Консультації з 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. Туган-

Барановського, 7). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft 

Teams. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/menedzhment-i-marketynh-v-

muzeyniy-diialnosti-027-muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo 
 

Інформація про 

курс 

Нормативна навчальна дисципліна вивчається студентами ІV-го 

курсу спеціальності впродовж першого семестру в обсязі 4 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальну нормативну дисципліну розроблено таким чином, щоб 

формування цілісної системи знань про специфіку 

функціонування музеїв як соціокультурних інститутів з точки 

зору організації й управління ними та особливостей 

маркетингової діяльності музейних закладів.  Дисципліна 

передбачає вивчення основ менеджменту і маркетингу музейних 

установ як культурних організацій. 

Мета та цілі курсу Мета вивчення нормативної 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. Для досягнення мети визначаються такі 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 

https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/menedzhment-i-marketynh-v-muzeyniy-diialnosti-027-muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo
https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/menedzhment-i-marketynh-v-muzeyniy-diialnosti-027-muzeieznavstvo-pam-iatkoznavstvo


3 

 

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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна: 

1. Аартс Г. Музей та внутрішні взаємовідносини // Музей: 

менеджмент і освітня діяльність. Львів: Літопис, 2000. С. 103–

119.  

2. Аартс Г. Стратегічний менеджмент // Музей: менеджмент і 

освітня діяльність. Львів: Літопис, 2000. С. 23–45. 

3. Бабець І. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний 

менеджмент інноваційної діяльності : підручник. Львів, 2016. 

493 с.  

4. Білавич Д. Формулювання місії музею // Музей: менеджмент і 

освітня діяльність. Львів: Літопис, 2000. С. 46–49. 

5. Бойко-Гагарін А. С. Музейний маркетинг: методичний 

посібник. Видавництво: «НАККІМ». Київ, 2016. 68 с.  

6. Бондар О. В., Глєбова А. О. Інноваційний менеджмент: навч. 

посіб. Київ: Освіта України, 2013. 480 с.  

7. Криворучка І. Менеджмент колекцій // Музей: менеджмент і 

освітня діяльність. Львів: Літопис, 2000. С. 120–125. 

8. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М.П. 

К.: «Центр учбової літератури», 2016. 376 с.  

Допоміжна: 

1. Банах В. М. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та 

практиці музейної справи // Historical and Cultural Studies. Vol. 

3. № 1. Р. 1–5.  

2. Бєлікова М. В., Безхлібна А. П. Менеджмент «Національного 

музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний 

комплекс» // Глобальні та національні проблеми економіки. 

Вип. 16. 2017. С. 264–269.  

3. Бойко-Гагарін А. С. Застосування соціальних мереж в 

музейному маркетингу // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського 

держ. гум. ун-ту [«Дунайські наукові читання: європейський 

вимір і регіональний контекст»]. Т. ІІ. Філологія. 

Мистецтвознавство, 15–17 жовтня 2015. Ізмаїл, 2015. С. 183-

185.  

4. Гураль Р.І. Основні напрямки розвитку інформаційної 

структури музеїв // Роль музеїв у культурному просторі 

України і світу. Вип. 16. 2014. С. 582–586.  

5. Давиденко І. В. Сучасні напрями стратегічного управління 

туристичним підприємством // Економічні студії. 2017. № 2 

(15). С. 23–27.  

6. Міненко Л. Музейний адміністративний менеджмент // 

Музейна справа та освіта в Україні: матеріали науково-

практичної конференції в Національній академії керівних 

кадрів культури і мистецтва 13–14 листопада 2014 р. К.: 

НАКККіМ. 2014. С. 92–102.  

7. Савіцька О. П., Савіцька Н. В., Погребняк Л. В. Вплив стратегії 
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розвитку на ефективність діяльності туристичних підприємств 

// Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 13. 

2016. С. 364–369.  

Інтернет-ресурси: 

1. Василик Н. М. Сучасний стан та шляхи розвитку музейного 

менеджмент. URL: http://www.economy-confer.com.ua/full-

article/1525/  

2. Бєлікова М. В., Гресь-Євреінова С. В. Музейний менеджмент в 

Україні та світі: проблеми та перспективи // Економіка. 

Управління. Інновації. Вип. № 2 (10). 2013. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_8. 

3.  Кифяк О. В., Руденко М. М. Маркетинг у музейній справі: 

теоретико-прикладні аспект // Економічні науки. 2010. Випуск 

2 (19). URL: http://tourlib.net/statti_ukr/kyfjak_o4.htm 

4. Комунікація як ключова функція управління людьми. URL: 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/ps_v_org/341.html 

5. Про музеї та музейну діяльність: Закон України від 29.06.1995 

№ 250/95-BP // База даних «Законодавство України» / ВР 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр 

6. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 

08.06.2000 № 1805-III // База даних «Законодавство України» / 

ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1805-14 

7. Про ціни та ціноутворення: Закон України від 21.06.2012 р. № 

5007-VI. // База даних «Законодавство України» / ВР України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 

 

Тривалість курсу  1 семестр, 120 год., 4 кредити. 

Обсяг курсу  

 

64 години аудиторних занять: 32 год. - лекційних занять, 32 год. 

практичних занять та 56 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

 

Після вивчення курсу  студенти повинні 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. 

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. 

Вивчення навчальної дисципліни сприяє формуванню: 

Загальних компетентностей: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
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технологій.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів діяльності). 

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, 

її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

Спеціальних компетентностей: 

СК 1. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо відповідно 

до розуміння тенденцій розвитку музейної та пам’яткохоронної 

галузі.  

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-

просвітницької діяльності на основі професійно профільованих 

знань.  

СК 5. Здатність забезпечувати обслуговування відвідувачів.  

СК 9. Здатність проектувати розвиток музейно-заповідної мережі, 

закладів музейного типу.  

СК 11. Комунікувати та співпрацювати з державними і 

громадськими організаціями, міжнародними музейними і 

пам’яткоохоронними інституціями. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 3. Розробляти організаційну структуру, основні завдання, 

напрями діяльності музеїв, заповідників та інших закладів 

музейного типу залежно від їх класифікаційної приналежності.  

ПР 12. Досліджувати та інтерпретувати історико-культурну 

інформацію музейних предметів, об’єктів культурної спадщини, 

природних пам’яток.  

ПР 15. Формувати план культурно-освітньої роботи та 

організовувати заходи з популяризації музейних цінностей, 

об’єктів історико-культурної спадщини, природних пам’яток з 

врахуванням потреб різних верств населення.  

ПР 17. Здійснювати аналіз вітчизняного законодавства з метою 

визначення його відповідності міжнародним зобов’язанням 

України у сфері охорони пам’яток, музейної діяльності; визначати 

основні засади щодо ввезення, вивезення, передачі права власності 

на культурні цінності відповідно до ратифікованих Україною 

Конвенцій ЮНЕСКО. 

ПР 19. Використовувати основи маркетингу в музейній та 

пам’яткоохоронній діяльності та укладати рекламно-інформаційні 

тексти.   

Ключові слова  

 

Експозиційна діяльність, музейна експозиція, виставка, музейний 

предмет.. 

Формат курсу  

 

Очний (денний). 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру. 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсів 
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«Вступ до спеціальності», «Теоретичні основи музеєзнавства»,  

«Прикладна музеологія». 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, інтерактивні вправи, творчі індивідуальні, 

групові та підгрупові завдання, дискусія. 

 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проектор, дошка. Наявність інтернет- 

зв’язку.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 

    Поточний контроль знань студентів відбувається під час 

проведення практично-семінарських робіт, контролю знань за 

модулями   (максимальна кількість балів – 50). 

     Курс дисципліни закінчується складанням іспиту у ІІ семестрі, 

який оцінюється в  50 балів. 

      Загальна максимальна кількість балів – 100. 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і 

характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити 

власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, 

обману. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студент заохочується до 

використання також й іншої літератури, якої немає серед 

рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до іспиту 

 

1. Управління, його різновиди та елементи: їх характеристика. 

2. Основні поняття менеджменту, музейного менеджменту. 

3. Мета і завдання менеджменту. 

4. Ціль та основні принципи менеджменту та їх характеристика. 

5. Еволюція управлінської теорії. Історія розвитку менеджменту. 

6. Сутність та зміст планування у музейному менеджменті. 

7. Сутність та зміст управління у музейному менеджменті.  

8. Підходи до управління. Характеристика процесу та  рівнів 

управління.  

9. Менеджер і підприємець: характерні риси. 

10. Якості менеджера, їх класифікація та характеристика. 

11.  Особливості менеджменту в музейній діяльності. 

12. Шляхи впровадження музейного менеджменту. 

13. Поняття стратегічного менеджменту. Формулювання місії 

музею.  

14. РЕSТ і SWOT аналіз діяльності та становища музею.  

15. Складання стратегічного плану для музею. 

16. Музейна етика й управління. 
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17. Основні види музейної роботи та категорії музейного 

персоналу. 

18. Вимоги до формування музейного колективу: прийняття на 

роботу, кар’єрне зростання, форми навчання й підвищення 

кваліфікації музейних співробітників. 

19. Перейняття українськими музеями новітньої світової практики 

управління музеями. 

20. Досягнення конкретних музейних закладів України у сфері 

музейного менеджменту. 

21. Інноваційні методи менеджменту у музейних закладах України. 

22. Проблеми та перспективи музейного менеджменту в Україні. 

23. Концепція та статут музейного закладу (на прикладі одного із 

музеїв України). 

24. Планування та оцінка ефективності в організаціях культури. 

25. Музей та внутрішні взаємовідносини. Мотивація працівників. 

26. Суть та значення музейного маркетингу. Концепція маркетингу. 

27. Організація ефективного музейного маркетингу. Відділ 

маркетингу в музеї.  

28. Роль маркетолога. Місія та роль музеїв.  

29. Складові музейного комплексу маркетингу: ціна, людський 

фактор, місце, продукт, промоція.  

30. Властивості музеїв, зорієнтованих на професійних та на 

пересічних споживачів. 

31. Побудова та реалізація маркетингового планування. 

32. Соціальний маркетинг. Брендинг музею. 

33. Управління проектами музею. 

34. Організаційне та технічне забезпечення фандрейзингу. 

Планування фандрейзингової компанії. 

35. Етапи проведення фандрейзинга в музеї. 

36. Меценатство, спонсорство. Підтримка музеїв у країнах світу. 

37. Загальна характеристика форм комерційної діяльності музею. 

38. Музей як ініціатор виробництва сувенірної продукції. 

39. Маркетингові комунікації в ЗМІ (телебачення та 

радіомовлення). 

40. Маркетингові комунікації в соціальних мережах (блог, 

обговорення та дискусії, консалтинг). 

41. Просування музею через представництво в мережі Інтернет. 

42. Музей в інформаційному просторі: вітчизняний та зарубіжний 

досвід. 

43. Типова структура вітчизняного музейного сайту. 

44. Інтернет-ресурси музею і туристичний імідж регіону. Інтернет-

кафе в музеї. 

45. Законодавчо-нормативне регулювання музейної галузі. 

46. Мотивація, інформація, контроль в музейних установах. 

47. Маркетинг установ культури. 

48. Брендинг та формування іміджу музейної установи. 

49. Бізнес план музейного закладу. 

50. Пріоритетні напрямки розвитку національної музейної мережі. 

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде 

надано після вивчення курсу. 
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Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності 

та обсяг годин 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1-2. 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. 

Лекція – 4 год,  

семінарське 

заняття – 4 год., 

самостійна робота 

– 4 год. 

 

3. Тема 2. Сучасний музейний менеджмент та 

маркетинг: особливості та методи. 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год., 

самостійна робота 

– 4 год. 

 

4. Тема 3.  Організаційно-адміністративний 

механізм менеджменту. 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год., 

самостійна робота 

– 4 год. 

 

5. Тема 4. Персонал-орієнтовані технології в 

менеджменті. Оплата праці у сфері культури 

Презентація самостійної роботи «Концепція та 

статут музейного закладу» 

Лекція – 4 год,  

семінарське 

заняття – 2 год., 

самостійна робота 

– 4 год. 

 

6. Тема 5. Економічні механізми в менеджменті. 

Фінансування культури. 

Лекція – 2 год,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

7. Тема 6. Планування та оцінка ефективності в 

організаціях культури. 

Презентація самостійної роботи «Штатний 

розклад та посадові інструкції в музейних 

установах» 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год., 

самостійна робота 

– 4 год. 

 

8. Контроль знань за змістовим модулем 1 Практичне 

заняття – 2 год,  

 

Змістовий модуль 2. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ В МУЗЕЯХ 

8-9. Тема 7. Теоретичні основи музейного 

менеджменту. 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

9-10. Тема 8. Стратегічне планування в музеях. 

Проектний менеджмент. 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  
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самостійна робота 

– 4 год. 

10-11. Тема 9. Законодавчо-нормативне регулювання 

музейної галузі 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

11-12. Тема 10. Управління персоналом музею. 

Мотивація, інформація, контроль в музейних 

установах. 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

12-13. Тема 11. Маркетинг установ культури. Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

13-14. Тема 12. Брендинг та формування іміджу 

музейної установи. Маркетингова стратегія 

музею. 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

14-15. Тема 13. Комерційна та фандрайзингова 

діяльність музеїв. 

Підготовка індивідуального завдання «Бізнес 

план музейного закладу» 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

15-16. Тема 14. Пріоритетні напрямки розвитку 

національної музейної мережі. 

Лекція – 2 год,  

семінарське 

заняття – 2 год.,  

самостійна робота 

– 4 год. 

 

16. Контроль знань за змістовим модулем 2 Практичне 

заняття – 2 год. 

 

 

 

 

 

 


