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Ця «Доповідь про розвиток сектору культурної спадщини в Україні» передбачає 
аналіз та оцінку поточної ситуації у галузі культурної спадщини в Україні з 
наголосом на музейний сектор, який, як група установ, що зберігають історію, 
відіграє важливу роль у підтримці та розвитку національної ідентичності. 
Оскільки обсяг цієї доповіді не дозволив провести повний аналіз сектору 
української культурної спадщини, і вона в основному зосереджена на роботі та 
проблемах музеїв, головна мета доповіді полягає у тому, щоб виділити основні 
проблеми, з якими стикається музейний сектор в Україні, та визначити можливі 
рішення і підходи, надаючи рекомендації для підвищення конкурентоспроможності 
сектору культурної спадщини в Україні, рекомендації для розвитку музейного 
сектору на основі аналізу сучасних тенденцій та стратегічних підходів у сфері 
культурної спадщини в Європі з метою нарощування потенціалу для людей, які 
працюють у музейному секторі, впровадження нових операційних моделей та 
інноваційних рішень у галузі музейної продукції, послуг та розширення аудиторії, 
а також заохочення співпраці з іншими секторами.
Усі рекомендації та пропозиції, викладені у цій доповіді, засновані на 
результатах аналізу законодавства у сфері культурної спадщини в Україні, 
виїзної місії експертів до України та зустрічей із представниками сектору 
культурної спадщини у Києві та Львові, а також результатах онлайн-опитування 
(українською мовою), у якому взяло учать 315 музейних фахівців з усієї країни. 
У цій доповіді ми визначили основні загрози, проблеми та завдання, а також 
основні сильні сторони та можливості українського суспільства (які могли б 
вплинути на сектор культурної спадщини), культурної спадщини та музеїв.  
У доповіді містяться рекомендації щодо цілої низки питань, починаючи з 
музейного законодавства, стратегій управління на основі фактичних даних, 
розвитку фінансового та кадрового потенціалу, і закінчуючи питаннями 
маркетингу та поліпшенням комунікації, розширення аудиторії та залучення 
громадськості, безперервного навчання та нарощування потенціалу та розвитку 
музейної мережі.  Рекомендації підкріплені прикладами з інших країн. З метою 
стимулювання змін у секторі культурної спадщини ми структурували загальні 
галузеві стратегії та детально описали інструменти, які можуть бути використані 
урядом, установами та професіоналами. Одним із найбільш значущих результатів 
цієї доповіді є «Маніфест змін». Ми рекомендуємо поширювати цю доповідь та 
«Маніфест змін» серед широкого загалу. Повну інформацію про наш робочий 
візит та опитування наведено у Додатках.

I. АНОТАЦІЯ
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Доповідь «Культурний кодекс Східного партнерства», підготовлено в рамках 
проекту «Кодування культури Східного партнерства» (Culture coding EaP), що 
реалізується у Білорусі, Молдові та Україні з липня по листопад 2015 року, 
підкреслює важливість висвітлення культурної політики в шести країнах Східного 
партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна). 
Ці шість пострадянських держав мають спільні проблеми перехідного періоду 
та подолання постколоніального синдрому. Культурний сектор і, зокрема, 
культурна спадщина, можуть використовуватися для просування ключових 
цінностей: свободи слова, історичної пам’яті, культурного та соціального 
розмаїття, національної ідентичності, міжкультурного діалогу та демократії. 
Враховуючи, що музеї відіграють важливу роль у якості установ, що зберігають 
історію, а також у підтримці та розвитку національної самобутності, дуже 
важливо, щоб ці культурні установи виконували свою місію у повному обсязі. 
Обсяг цієї доповіді не дозволив провести повний аналіз сектору культурної 
спадщини, тож ми вирішили зосередитися на роботі, проблемах і завданнях 
музеїв. Це означає, що музеї та інші організації сектору культурної спадщини 
повинні здійснити перехід, як писав відомий американський музеєзнавець 
Стівен Вайл (Stephen Weil), «від того, щоб бути про щось, до того, щоб бути для 
когось».
Ця доповідь, як і інші доповіді в рамках цієї Програми, є частиною заходів, 
спрямованих на сприяння нормотворчій діяльності та розробці стратегій на 
основі фактичних даних. Загальна мета доповіді полягає у виділенні основних 
проблем, з якими стикається цей сектор в Україні, та визначенні можливих 
рішень і підходів, спираючись на досвід ЄС. Завданням цієї доповіді є порадити 
як підвищити конкурентоспроможність сектору культурної спадщини1 в Україні, 
надаючи рекомендації щодо розвитку музейного сектору на основі аналізу 
сучасних тенденцій та стратегічних підходів у сфері культурної спадщини 
в Європі. Ця доповідь ставить за мету нарощування потенціалу для фахівців 
музейного сектору, впровадження нових операційних моделей та інноваційних 
рішень у галузі музейної продукції, послуг та розширення аудиторії, а також 
заохочення співпраці з іншими секторами.
Робота експертів включала огляд законодавства у сфері культурної спадщини 
в Україні, а також виїзну місію в Україну та зустрічі з представниками сектору 
культури в Києві та Львові. Для того, щоб зібрати основну інформацію про 
сектор культурної спадщини в Україні, експерти провели онлайн-опитування 
(українською мовою), в якому взяли участь 315 музейних фахівців та 157 
користувачів культурної спадщини. Отримані дані були проаналізовані та 
представлені у цій доповіді з практичними рекомендаціями щодо розвитку 
сектору культурної спадщини в Україні. Варто відзначити, що опитування 
відвідувачів музеїв не проводилося. Повна оцінка залученості відвідувачів 
виходить за рамки цієї доповіді.

II.  ВСТУП

The scope of the cultural heritage sector includes both tangible and intangible heritage, including museums, archaeological sites, 
crafts, folklore, etc.
1
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Визначення
Щоб уникнути непорозумінь, коли мова йде про культурну спадщину, в цьому 
звіті використовується термін «культурна спадщина» за визначенням ЮНЕСКО 
(Організація Об’єднанихv Націй з питань освіти, науки і культури), яка включає 
у себе:

- пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, 
елементи та структури археологічного характеру, написи, печери та групи 
елементів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії, 
мистецтва чи науки;

- ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, архітектура, єдність 
чи зв’язок із пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки 
зору історії, мистецтва чи науки;

- визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також 
зони, включно з археологічними визначними місцями, що є універсальною 
цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології.

У цій доповіді термін «музей» використовується за визначенням Міжнародної 
ради музеїв (ICOM): «постійний некомерційний заклад, покликаний служити 
суспільству та сприяти його розвиткові, доступний широкому загалу, який 
займається придбанням, зберіганням, дослідженням, популяризацією та 
експонуванням матеріальних свідчень про людину та середовище її проживання 
з метою вивчення, освіти, а також для задоволення духовних потреб». Отже, 
варто підкреслити, що музеї не є прибутковими установами. Їх заснування та 
підтримка є обов’язком держави або засновника, а основною метою їхньої 
діяльності є збір, збереження і розвиток культурної спадщини нації, що є 
основою соціального, культурного й економічного розвитку будь-якої держави. 
В останні роки одним з основних завдань музеїв у багатьох країнах стала 
залучення суспільства.
Зокрема, ми хотіли б висловити подяку тим, хто допоміг у створенні цієї 
доповіді: Рагнару Сіілу (Ragnar Siil) за його постійні поради та наставництво 
а рамках проекту, Наталії Шостак, яка вправно та рішуче організувала нашу 
науково-дослідну поїздку, С’юзі Уілкенінг (Susie Wilkenning) за допомогу в 
розробці питань для опитування, Зоряні Герой (Zoryana Geroy) за переклади 
та попередній аналіз опитувань, Шону Блінну (Sean Blinn) за додатковий аналіз 
опитувань і, звичайно ж, усім нашим колегам, які шляхом особистих бесід або 
відповідей на опитування поділилися своїми ідеями, турботами й ентузіазмом 
щодо потенціалу культурної спадщини України.
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· Історична пам’ять України спотворювалася протягом сотень років, що 
призвело до тривалого конфлікту та боротьби за історичну правду (виклики 
колективної пам’яті та історії ХХ ст.). Чи стануть складніші підходи до 
інтерпретації історичних подій частиною сучасного українського життя, 
залишається неясним.

· Війна на сході України та окупація Криму, які відокремлюють культурну 
спадщину цих регіонів від людей, яким вони належать, а також від експертів 
і дослідників у цій галузі. 

· Розбіжності у баченні культури в країні, які варіюються від прагнення 
впроваджувати західноєвропейські підходи до етнічного українського 
націоналізму та повернення до цінностей, що відстоювалися Радянським 
Союзом раніше та Росією зараз.

· Недотримання антикорупційних обіцянок по всій Україні. Нестримна корупція, 
що впливає на культурний сектор у багатьох відношеннях: музейні фонди 
розкрадаються та продаються; земля та приміщення музеїв привласнюються 
і відводяться для забудови; звинувачення у корупції при призначенні 
керівництва музеїв і підірвана довіра; розкрадання державних коштів, що 
означає менше коштів для підтримки діяльності музеїв і реалізації низки інших 
державних функцій. І, звичайно ж, музейники є громадянами держави, і така 
корупція також впливає на їхнє повсякденне життя.

· Відсутність зацікавленості та готовності до поділу повноважень. Багато 
керівників і досі прагнуть мати повний контроль замість того, щоб приймати 
рішення спільно. Рідко хто з них залучає співробітників, а ще рідше — громадян 
до дискусії щодо стратегій на майбутнє та потенціалу культурної спадщини (у 
тому числі музеїв).

III. ПРОБЛЕМИ 
ТА МОЖЛИВОСТІ
ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТА ПРОБЛЕМИ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Вибрані відповіді на опитування: 
принципові проблеми у суспільстві

«Ми не можемо “стирати” і спотворювати нашу власну історичну пам’ять».

«Повсюдна корупція призводить до руйнування пам’ятників».
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«Радянський період, як і будь-який інший період історії, заслуговує на 
вивчення і збереження. Це значний період часу, який не можна стерти! 
Незважаючи на всі недоліки цієї епохи, її вивчення та збереження 
вкрай важливе для того, щоб уникнути повторення тих самих помилок 
у майбутньому. Давайте не будемо такими, як перші та усі подальші 
радянські лідери, які намагалися стерти нашу культуру, релігію тощо. 
Видаляючи радянський період з історії України, ми викреслюємо кілька 
поколінь наших громадян, і це неприйнятно! Це також культура (хоча ми 
і засуджуємо її зараз), це повсякденне життя людей, це життя, яке мало 
місце тоді».

· Дуже повільні зрушення у суспільстві та труднощі у подоланні пострадянського 
(або постколоніального) синдрому у формуванні національної культурної 
ідентичності.

· За радянських часів державна культурна політика України була безпосереднім 
інструментом пропаганди на основі єдиної можливої точки зору, затвердженої 
державою. Перехід до сучасної моделі інтерпретації культури як основи 
сталого розвитку та модернізації суспільства також є повільним.

· У деяких сегментах і в уряді спостерігається звернення до націоналізму, що 
змушує мультикультурне суспільство «прийняти» єдину національну пам’ять, а 
не вести діалог про історичну пам’ять.

· Невідповідне та застаріле законодавство, що регулює сектор культурної 
спадщини.

· Майже повна відсутність стратегічного планування для всебічного розвитку 
сектору культурної спадщини, в тому числі відсутність інструментів для 
стратегічного планування діяльності окремих музеїв.

· Відсутність оцифрованих архівів культурної спадщини; нестача або відсутність 
даних про культурні об’єкти в окупованому Криму та Східній Україні.

· Обмежені джерела фінансування у секторі культурної спадщини та, як наслідок, 
недостатність ресурсів для розвитку сектору, в тому числі для відновлення і 
збереження будівель (місць), що представляють культурну цінність, і музейних 
фондів.

· Нерозуміння способів отримання фінансової підтримки за межами уряду, 
залишаючись соціально-відповідальними організаціями.

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТА ПРОБЛЕМИ СЕКТОРУ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ЦІЛОМУ

Вибрані відповіді на опитування: 
принципові проблеми у секторі
«Міністерство культури дистанціювалося від охорони пам’яток; 
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штат спеціалістів у галузі охорони культурної спадщини у Львівській 
обласній державній адміністрації було скорочено, тож пам’ятки 
залишаються незахищеними. Рівень покриття злочинів та ймовірної 
корупції у Міністерстві культури, яке погоджує проекти забудівлі навіть 
у заповідниках, вражає, але вони не роблять нічого для розробки 
хоча б базової документації у секторі культурної спадщини, особливо 
архітектурної. Наприклад, у Львові досі не було розроблено та 
затверджено історико-архітектурний опорний план, не скоординовані 
належним чином кордони історичного ареалу, ще досі не призначено 
орган управління Державного історико-архітектурного заповідника (об’єкт 
Світової спадщини ЮНЕСКО), пам’ятки навмисно доводять до аварійного 
стану та знищують, щоб побудувати на їхньому місці новий прибутковий 
об’єкт. Всі про це знають, але ніхто нічого не робить. Ще й досі ніхто за це 
не покараний (принаймні мені, як активному громадському діячеві та члену 
компетентної комісії у громадській раді Львівської обласної державної 
адміністрації, про це нічого не відомо). Прогрес у інших питаннях не 
матиме ніякого значення, поки не забезпечується інституційна охорона 
пам’яток».

«Низький рівень модернізації українських музеїв і відсутність чітких 
нормативних документів».

«Уряд наклав багато обмежень, але сам їх ігнорує. Законодавство з 
охорони культурної спадщини в Україні існує тільки для того, щоб давати 
уряду більше важелів для корупції».

«Підтримка з боку посадових осіб і державна політика в цій галузі відсутні».

· Діяльність музеїв, зазвичай, орієнтована всередину (на те, що є кращим або 
зручнішим для співробітників або керівництва), а не назовні (що є корисним 
або значущим для відвідувачів або громад).

· Планування, засноване на фактичних даних, або стратегічне планування 
відсутнє, що призводить до неефективного управління музеями.

· Розкрадання і втрати музейних фондів через корупцію, неналежний облік і 
невідповідні умови навколишнього середовища.

· Відсутність керівництва і знань про сучасні підходи до керівництва.

· Музеї, що виступають у ролі наукових інститутів, не запозичаючи нову модель 
культурних установ ХХІ століття, що діють на благо суспільства і несуть 
відповідальність перед громадськістю.

· Невизнання важливості розподілу кадрових ресурсів у музеях (нестача молодих 
фахівців, відсутність освітян і фахівців із роботи з громадськістю, відсутність 
технічних навичок, забагато «вчених», які дають замало результатів).

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТА ПРОБЛЕМИ МУЗЕЇВ
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· Відсутність навичок/знань/підготовки з питань сучасного музеєзнавства та 
культурної спадщини, включаючи мовні бар’єри.

· Постійні експозиції у музеях, які досі відображають застарілі концепції історії, 
етнографії та інших предметів.

· Впровадження нових технологій без жодних планів з адаптації, ремонту або 
заміни такого обладнання в найближчому майбутньому. Занадто часто акцент 
робиться на обладнанні, а не на змісті.

· Нерозвинена і неефективна музейна мережа, успадковані від радянської 
епохи, наразі у стані занепаду.

· Відсутність політичної волі для реформування музейного сектору, яке 
забезпечить тривалий процес стратегічного розвитку музеїв. Напрямок 
розвитку сектору культурної спадщини змінюється перед кожними виборами, 
і в багатьох випадках різко змінюються стратегічні пріоритети.

· Відсутність статистичних даних про музейну інфраструктуру та діяльність, 
що унеможливлює ефективне управління і прийняття рішень для музейного 
сектору.

· Відсутність обліку музейних фондів, що створює постійну загрозу їх втрати в 
результаті розкрадання, природного зносу, війни або недбалості. Це свідчить 
про необхідність загальнонаціональної бази фондів.

· Відсутність стандартів для різних професій у рамках музейного сектору та 
низький престиж роботи у музеї у суспільстві.

· Відсутність формалізованих досліджень або навчання у музейній справі, що 
відображали б сучасні міжнародні стандарти, теорію та методи.

· Відсутність інформації про національне та міжнародне співробітництво у 
сфері культурної спадщини, включаючи участь суб’єктів державного сектору 
культурної спадщини у міжнародних мережах культурної спадщини.

· Успадкована культура замовчування ідей та інформації замість їхнього 
поширення.

Вибрані відповіді на опитування: 
принципові проблеми музеїв
«Небажання колег сприймати музей по-новому в ХХІ сторіччі».

«Відсутність мотивації у співробітників музею, відсутність бажання 
працювати для музею і дізнаватися щось нове у професійній діяльності».

«Заздрість, некомпетентність, відсутність мотивації, відсутність прозорості, 
корупція».

«Пострадянська трудова етика (робити вигляд, що ви працюєте) і стиль 
управління (заохочення лояльності та знищення компетентності)».
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· Підвищене почуття індивідуальної відповідальності за настання змін після 
Майдану.

· Оновлене бажання переосмислити та заново відкрити українську історію та 
звільнити її від радянської, німецької, царської та польської інтерпретацій.

· Зростаючий інтерес громадськості до культурної спадщини та культурного та 
соціального розмаїття.

· Широкі можливості долучення до культурної спадщини у цифровому форматі, 
оскільки все більше українців мають доступ до Інтернету.

ОСНОВНІ СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ЩО ВПЛИВАЮТЬ 
НА СЕКТОР КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

«Низький рівень модернізації українських музеїв і відсутність чітких 
нормативних документів».

«Відсутність мотивації та керівників, які б організували роботу».

«Неможливість систематичної перепідготовки кадрів і закостенілість 
застарілого законодавства».

Вибрані відповіді на опитування: «У чому, 
на ваш погляд, важливість культурної 
спадщини України?» 
«У людини без минулого немає майбутнього».

«Культурна спадщина є свідком розвитку нашого суспільства, зі своїми 
плюсами та мінусами. Ми повинні знати її, щоб рухатися вперед».

«Тому що вона представляє розвиток етнічних груп і територій, які привели 
до виникнення незалежної держави Україна. Крім того, вона дозволяє 
сучасним громадянам країни вирішувати питання стосовно їхнього 
самовизначення».

«Збереження нашої історії є ключем до процвітання держави».

· Багата, різноманітна й унікальна культурна спадщина країни — як матеріальна, 
так і нематеріальна.

ОСНОВНІ СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
СЕКТОРУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В ЦІЛОМУ
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ОСНОВНІ СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
МУЗЕЇВ
· Великий потенціал музеїв і багатих, унікальних і цінних фондів, що зберігаються 

у музеях.

· Можливість музеїв охоплювати широку громадськість, доносячи до неї точну 
з наукової точки зору інформацію.

· Музеї все частіше стають осередками культури, діалогу і змін замість того, 
щоб відтворювати діяльність наукових, академічних і науково-дослідних 
інститутів.

· Співпраця на різних рівнях: урядовому, інституційному й особистісному, 
забезпечення розвитку музеїв на благо суспільства.

· Нові лідери та музейне керівництво, які можуть принести в музеї якісні зміни.

· Впровадження сучасних міжнародних стандартів у музейному секторі у 
таких галузях, як планування постійних і тимчасових виставок, освітня, 
реставраційна та охоронна діяльність, навчання персоналу, надання послуг 
для відвідувачів тощо.

· Міжнародний обмін досвідом у музейній практиці, щоб бути відкритішими для 
світу (наприклад, проект Львівського природознавчого музею з переймання 
досвіду інших природознавчих музеїв Європи).

· Молоді музейні фахівці, які визнають потенціал музеїв і готові до змін.

· Команди музейних фахівців, які працюють у музеях і служать суспільству.

· Результативна та якісна робота музеїв, яка доводить, що значимість і цінність 
музеїв залежить не від чисельності штату або величезних бюджетів, а від 
керівників музеїв, бачення закладу та мотивації співробітників.

· Розробка нової ролі музею, беручи до уваги нові стратегічні підходи у 
музейному секторі по всьому світові.

· Новий підхід до музейних послуг як можливості створення додаткових переваг 
для суспільства шляхом розробки нових постійних і тимчасових виставок, 
освітніх заходів та інших музейних послуг, які більше орієнтовані на потреби 
та вимоги суспільства, а не на політиків або кураторів.

· Поява підприємницьких сильних сторін та інтересів у сфері культури 
(наприклад, Арсенал, ІЗОЛЯЦІЯ, музей М. Булгакова тощо).

· Невелика, але зростаюча група фахівців у галузі культури, які є прихильниками 
спільної роботи, навчання та обміну ідеями.

· Децентралізація сектору культурної спадщини, яка може стимулювати 
креативне мислення і рішення багатьох проблем, з якими стикається сектор.

· Формулювання та поширення різних цінностей/історичної правди або доказів 
з акцентом на діалозі та взаєморозумінні.
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· Можливість покласти відповідальність і обов’язки щодо прийняття рішень на 
професіоналів, які прагнуть до змін.

· Нові цифрові технології, які надають широкі можливості для доступу до 
фондів і створення нових можливостей для відвідувачів як у самому музеї, 
так і в Інтернеті.

Вибрані відповіді на опитування: майбутні 
можливості та потреби
«Можливість дізнатися більше про міжнародний досвід у галузі 
збереження культурної спадщини (брати безпосередню участь)».

«Якісні навчальні курси, обмін досвідом із працівниками інших музеїв, 
спілкування і взаємодія з громадськістю».

«Доступ до інформації про професійні стандарти і передовий досвід».

«Обговорення креативних ідей з місцевими громадами, зацікавленими 
у культурі».

«Підтримка з боку дирекції музеїв у реалізації цікавих інтерактивних 
заходів — майстер-класів, квестів, театралізованих екскурсій, 
а не конференцій, лекцій чи круглих столів».

«Участь у прийнятті стратегічних рішень, командна робота, повага до 
працівників».

«Культура не є чимось відокремленим від суспільства. 
Усе взаємопов’язано. І якщо у суспільстві стаються певні лиха, культура 
відчуває, відображає їх; вона не залишається осторонь».

«Зберігаючи культурну спадщину, ми з’єднуємо минуле та сьогодення».

«Культурна спадщина України, як і у будь-який інший країні, є втіленням 
історії, культури та цивілізації. Це портрет країни в просторі та часі. 
Народи, які зберегли свою культурну спадщину, назавжди залишаться 
на історичній арені».

«Команда і безперервний професійний розвиток для членів команди і 
мене».

«Співпраця із закордонними колегами, навчання, спільні проекти. 
Отримання нових знань і навичок. Підвищення зарплатні. Скорочення 
числа чиновників. Реформа Академії наук».

«Ясність, простота та прозорість статусу й відповідні вимоги щодо кожного 
об’єкта культурної спадщини».

«Мотивація та розуміння напрямку руху».

«Збільшення реальної автономії культурних установ та інвестицій у 
змістовний розвиток, значні вливання в інфраструктуру, міцніший зв’язок 
культурних установ з місцевими стратегіями розвитку».
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18

Кожен розділ супроводжується конкретними рекомендаціями. Їхня реалізація 
потребує комплексних спільних дій під керівництвом Міністерства культури. 
Мінкультури повинно прийняти відкриту, прозору та гнучку модель роботи та 
заохочувати інші спільні заходи. У доповіді підкреслюється важливість перегляду 
законодавства, однак при цьому визнається, що це довгий і складний процес. 
Втілення інших рекомендацій не слід відкладати до його завершення. 

Сучасне державне управління в секторі української культурної спадщини 
є насамперед спадком радянської епохи і базується на плановій моделі 
економіки. Серйозною проблемою для сектору культурної спадщини, у 
тому числі музейного сектору, стала адаптація до змін, що виникли після 
отримання Україною незалежності та переходу до ринкової економіки. Повної 
чи достовірної інформації про стан сектору культурної спадщини і, зокрема, 
статусу музеїв та їхніх фондів в Україні немає. Стратегічне планування відсутнє 
як на урядовому, так і на інституційному рівні. Виявляється, що багато музеїв 
в першу чергу зосереджені на собі, а не на тому, як вони можуть принести 
користь своїм місцевим громадам і усім українцям.  
У цій доповіді аналізується низка законодавчих документів. Основна увага 
приділена Закону України «Про музеї та музейну справу» та Закон України «Про 
охорону культурної спадщини». Саме ці два закони насамперед формують 
нинішню систему культурної спадщини та музеїв на національному, урядовому 
та інституційному рівнях.
Аналіз Закону України «Про музеї та музейну справу» показує глибокі 
розбіжності між законодавством і практикою. Багато норм є застарілими 
і не покращують якості управління у музейній сфері. Структура й обсяг 
документа робить його неефективним у якості практичного інструменту. Як 
галузевий закон, цей документ не пов’язаний з національним законодавством, 
за винятком питань соціального забезпечення. Закон визначає та обмежує 
або регулює внутрішню політику самих установ. З одного боку, передбачені 
стандартні процедури для забезпечення якості даних і послуг, що надаються 
музеями. З іншого боку, ці процедури ускладнюють музейну діяльність, адже 
усі заклади різняться між собою. Таким чином, цей закон не може забезпечити 
всіх можливих вимог і потреб кожного музею.
Законодавчі документи вимагають чітких визначень, оскільки наразі багато з 
них застаріли. Тому необхідно переглянути й уточнити їх відповідно до сучасних 
вимог і практики, зосереджуючи увагу на цілі служіння суспільству. Служіння 
суспільству означає збір, збереження, вивчення і поширення його культурної 
та природної історії та спільної спадщини. Наразі визначення музею у Законі 
України «Про музеї та музейну справу» зосереджується більше на наукових 

IV. РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО РОЗВИТКУ СЕКТОРУ

1. МУЗЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
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дослідженнях, аніж на музеях як культурних установах. У цілому, «музей», як 
установа, що зберігає історію — «інститут пам’яті» — більше орієнтований на 
збір і збереження культурної спадщини. У світлі визначення музеїв як культурних 
установ, які не тільки збирають і зберігають, але й поширюють культурну 
спадщину суспільства, одночасно залучаючи місцеві громади в процесі 
формування знань, усі ці аспекти повинні реалізовуватися, щоб основний закон 
про музеї був корисним та актуальним.
Закон не має визначати всі приміщення усіх музеїв, адже багато музеїв України 
зберігають різноманітні фонди та експонують їх по-різному. Потрібно ввести 
усталену, чітку та прозору національну систему музеїв з обґрунтованими та 
логічними критеріями для надання статусу музею. Основними критеріями 
оцінки музею є його фонд та його значення у національній системі культурної 
спадщини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1.1 ПЕРЕГЛЯД ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ «ПРО МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНУ 
СПРАВУ».  

Приведення визначення музеїв у відповідність до міжнародної практики 
(тобто стандартів Міжнародної ради музеїв); встановлення чіткої національної 
системи музеїв; категоризації музеїв залежно від їхньої цінності та значущості 
для держави; впровадження правил заснування та фінансування музеїв, 
системи нагляду або контролю за ними, функцій, обов’язків та прав музеїв. 

Приклад: Закон Литовської Республіки про музеї визначає музейну систему, 
яка складається з: національних, державних, муніципальних, відомчих та інших 
музеїв (недержавних, громадських організацій тощо). Кожна музейна модель 
чітко описана та включає його створення, фінансування, обов’язки і функції. 
Таким чином, музейна система Литви зрозуміла та прозора для уряду, музейного 
сектору та суспільства.  

1.2 СТВОРЕННЯ ПРОЗОРОГО, ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТИ МЕХА-
НІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ МУЗЕЙНОГО СЕКТОРУ.   

Потрібно розробити спеціальних програм для рухомих і нерухомих об’єктів 
культурної спадщини, а також для збереження та реставрації, досліджень і 
популяризації матеріальної та нематеріальної культурної спадщини з чіткими 
умовами фінансування, які визначають вимірні вигоди для суспільства. Для 
державних музеїв цей механізм фінансування повинен включати в себе 
щорічні бюджетні асигнування на основі діяльності музеїв та її результатів, 
які повинні визначатися власником музею. Зауважуючи, що музеї мають 
потенціал заробляти гроші (отримувати дохід), законодавство має забезпечити 
можливості музеїв надавати комерційні послуги своїм відвідувачам (тобто 
кафе, ресторан, сувеніри, книгарня тощо).

1.3 ВИЗНАННЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В УСІХ ДЕР-
ЖАВНИХ МУЗЕЯХ, ЯК ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ, І ПЕРЕГЛЯД, ЗМІНА АБО 
ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ПРАВИЛ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ЗАХИСТУ ТА ОБЛІКУ 
МУЗЕЙНИХ ФОНДІВ, ІЗ СУВОРИМИ ВИМОГАМИ ДО ВЕДЕННЯ ДОКУМЕН-
ТАЦІЇ СТОСОВНО ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ В МУЗЕЯХ І ПРОЗОРИМИ ПРО-
ЦЕДУРАМИ ЗВІТНОСТІ. 
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Приклад: «Правила зберігання, обліку та захисту музейних фондів» Литви 
визначають термін «музейний фонд» (основний і допоміжний), його збереження 
і захист, а також порядок збереження обліку та захисту музейних фондів, 
компетенції Головного зберігача фондів та інших зберігачів фондів, безпеку, 
сховища та виставкові приміщення, ведення обліку музейних фондів. Ці правила 
є обов’язковими для усіх національних, державних, муніципальних музеїв і 
рекомендованими для відомчих та недержавних музеїв.    

1.4 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УКРАЇНСЬКИХ МУЗЕЇВ, ЩО ОХОПЛЮВАТИМЕ 
УВЕСЬ СЕКТОР, ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ ЧІТКИХ ТА РЕАЛІСТИЧНИХ 
КОРОТКОСТРОКОВИХ ТА ДОВГОСТРОКОВИХ ЦІЛЕЙ ДЛЯ МУЗЕЇВ.  

Цілі цієї стратегії повинні бути прийняті та затверджені всіма музеями, 
які мають адаптувати їх до своїх умов. Основні цілі, завдання та вимірні 
результати мають встановлюватися урядом. Основні стратегічні принципи 
повинні ґрунтуватися на основних функціях музеїв як культурних установ: 
збір та збереження (включно з відновленням) культурних пам’яток, наукові 
дослідження та поширення інформації, просвітницька робота та залучення 
громадськості. Саме тому дуже важливо розробляти цей документ у співпраці 
з сектором, фахівцями в галузі культури та громадськістю. Крім того, дуже 
важливо проводити щорічний моніторинг цього стратегічного документа та 
приймати всі політичні або управлінські рішення стосовно музейного сектору 
на основі цього стратегічного документа та його цілей.  

1.5 ВСТАНОВЛЕННЯ ЧІТКИХ І ПРОЗОРИХ СТАНДАРТІВ (КЕРІВНИХ ПРИН-
ЦИПІВ) МУЗЕЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  

Це можуть бути окремі документи стосовно організаційної структури, 
планування, управління, кваліфікаційних вимог для співробітників музеїв 
тощо. Вони не мають включатися у Закон України «Про музеї та музейну 
справу» і повинні бути обов’язковими для всіх музеїв. Заради їхньої 
прозорості наполегливо рекомендується залучати до їхньої підготовки не 
тільки українських музейних працівників, але й експертів з інших країн.  

Приклади: «Рекомендації з управління та стандартів у музейній сфері» Литви 
визначають основні вимоги до управління і стандартів у музейній сфері: 
організаційна структура, кількість заступників директорів відповідно до 
статусу музею, структурні підрозділи, посади та основні функцій штату музею. 
«Кваліфікаційні вимоги до директорів і заступників директорів національних і 
державних музеїв — Головні зберігачі фондів» викладені в окремому документі. 
У США стандарти не є обов’язковими, але Американський альянс музеїв 
розробив «Керівництво зі стандартів та передового досвіду» (Standards and 
Best Practice), у тому числі доступний для розуміння документ «Високі стандарти 
діяльності» (Characteristics of Excellence).

1.6 ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ З ПИТАНЬ РОЗ-
РОБКИ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА МУЗЕЯМИ.   

Співробітники Міністерства, що наразі працюють з музеями, мають отримати 
професійну підготовку, досвід роботи та можливості обміну знаннями на 
національному та міжнародному рівнях для призначення їх у якості наглядачів 
музейного сектору, особливо музеїв, підконтрольних Міністерству культури. 
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1.7 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ СЕКТОРУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ДЕРЖАВ-
НОМУ РІВНІ.  

Створення онлайн-бази даних об’єктів культурної спадщини; впровадження 
функції моніторингу та контролю за їхнім збереженням.

Приклади: Реєстр культурних цінностей (Литва) доступний в Інтернеті2

Віртуальна електронна система культурної спадщини (Литва) доступна 
в Інтернеті та має безліч цифрових об’єктів, створених у рамках Стратегії 
оцифрування литовської культурної спадщини, збереження і доступу до 
цифрового контенту. Цей ресурс забезпечує ефективний та зручний доступ до 
тисяч об’єктів культурної спадщини для усіх, хто цікавиться мистецтвом, книгами, 
газетами, рукописами, картами та звукозаписом. Усі разом вони створюють 
унікальну, багату та яскраву панораму литовської культурної спадщини3.

1.8 РОЗРОБКА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЗАХИСТУ КУЛЬТУР-
НОЇ СПАДЩИНИ, МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОЇ МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИ-
СЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНО, ШЛЯХОМ ДЕЛЕГУВАННЯ ДЕЯКИХ ФУНКЦІЙ (НА-
ВІТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ) РЕГІОНАЛЬНИМ ДЕРЖАВНИМ УСТАНОВАМ,  

щоб забезпечити своєчасне реагування на будь-які порушення правил 
охорони культурної спадщини. 

Приклад: Структура Управління культурної спадщини при Міністерстві культури 
Литовської Республіки: Управління наразі складається з 6 відділів: відділ 
управління та планування у галузі культурної спадщини, відділ контролю з 
підпорядкованим йому підрозділом культурних цінностей, вивезених за кордон, 
реєстр культурної спадщини, відділ зв’язків із громадськістю та освітньої 
роботи, юридичний відділ із підрозділом управління кадрами та документацією, 
відділ бухгалтерського обліку та звітності, адміністративний відділ, а також 10 
територіальних підрозділів, розташованих у кожному окрузі.

1.9 РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ РОБОТИ УСТАНОВ ОХОРОНИ КУЛЬТУР-
НОЇ СПАДЩИНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ 
ВОНИ ОТРИМУВАЛИ ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ І ДОСВІД, А ТАКОЖ ІНСТРУ-
МЕНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НИМИ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ.    

Наприклад, місто Львів і два інші місцеві органи влади розробили загальні 
принципи проектування для забудови у зонах об’єктів культурної спадщини, 
що охороняються. Це дуже корисний інструмент, який може ширше 
використовуватися. Потрібно заохочувати й інші установи та місцеві органи 
влади до обміну матеріалами, які вони розробляють, створюючи таким чином 
ширшу базу досвіду та ресурсів. 

1.10 ПІДТРИМКА ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАД-
ЩИНИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ КЕ-
РІВНИХ ПРИНЦИПІВ ДЛЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ КУЛЬТУР-
НОЇ СПАДЩИНИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ, НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ. 

www.epaveldas.lt

http://kvr.kpd.lt

3

2

http://www.epaveldas.lt
http://kvr.kpd.lt
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Такі керівні принципи повинні бути обґрунтованими та забезпечувати 
сталий розвиток, а також передбачати співробітництво між різними рівнями 
управління (національним та регіональним), різними секторами (урядовим 
і неурядовим; культурою та освітою; культурою, освітою та навколишнім 
середовищем тощо) для забезпечення розвитку суспільства й адвокації 
міжкультурного діалогу. Крім того, варто відзначити, що інформування 
населення щодо культурної спадщини за допомогою різних засобів поширення 
інформації та адвокації, популяризації та презентації має поважати цінності 
різних громад і народів, які проживають в Україні.

Приклади: Хорошим практичним прикладом є словацький проект ProMonumen-
ta, що отримує фінансування за цільовою програмою Європейської економічної 
зони4  

E.product — інтерактивний путівник регіональною спадщиною і додаток, які 
знаходяться у вільному доступі для громадськості, адаптовані для використання 
на смартфонах, планшетах і ПК і можуть стати супутником і помічником для 
мандрівників, викладачів, гідів та жителів Клайпеди, Кретінга і Плунге (Литва). 
Цей інтерактивний путівник надає інформацію литовською, німецькою, 
російською та англійською мовами5.  

http://www.promonumenta.sk/

http://www.krastogidas.lt/en/)

4

5

Аналіз Закону України «Про охорону культурної спадщини» та зустріч з 
Управлінням музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури 
України та Управлінням охорони історичного середовища Львівської міської 
ради дозволили виділити кілька важливих проблем культурної спадщини 
в Україні. Умови, що склалися історично, в цілому виходять за рамки цієї 
доповіді, але очевидно, що існують значні проблеми, включно з браком 
ресурсів і процесом затвердження фінансування, які обмежують застосування 
принципів верховенства закону. Слабкий зв’язок між Міністерством культури 
і регіональними та місцевими органами влади, а також відсутність фінансових 
ресурсів для збереження культурної спадщини призводять до її неналежного 
захисту. 
Аналіз цінності культурної спадщини для сфери туризму також виходить за 
рамки цієї доповіді. Культурна спадщина відіграє важливу роль у створенні як 
внутрішнього, так і зовнішнього образу суспільства. Вона є життєво важливим 
ресурсом для процвітання місцевого та регіонального розвитку, включно 
з туризмом. Усе розмаїття культурної спадщини повинно бути доступним 
всьому суспільству, щоб зберегти її для майбутніх поколінь, адже люди 
можуть захистити тільки ті речі, які вони цінують. Вона приносить користь 
національній економіці за рахунок культурного туризму. Україна, з її багатою і 
мультинаціональною культурою та розмаїттям способів її вираження, може бути 
ще цікавішою для іноземців. Культурна спадщина України має стати основним 
брендом національного та міжнародного культурного туризму. Архітектура, 
музика, танці, кухня і образотворче мистецтво є основними продуктами, які 
Україна може пропонувати туристам. Музеї та їхні фонди, з активними, цікавими 
експозиціями та програмами, повинні стати основним гравцем у сфері туризму.

http://www.promonumenta.sk/
http://www.krastogidas.lt/en/)
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Згідно з аналізом статей, підготовлених В. Рожко та «Пропозиціями щодо 
основних пріоритетів розвитку музейного сектору в Україні: практичний аналіз», 
наданими Музейною радою при Міністерстві культури України, а також наявних 
Інтернет-ресурсів, наразі існує багато джерел (Державна служба статистики, 
Міністерство освіти і науки, Асоціація працівників музеїв технічного профілю 
тощо), які надають застарілі (за 1998, 2012, 2013 рр.) та недостовірні статистичні 
дані про музеї та їхні фонди. Деякі з них, такі як Національний науково-дослідний 
реставраційний центр, проводять моніторинг тільки на основі своїх власних 
потреб. Проте у 2012 році Український центр культурних досліджень при 
Міністерстві культури України провів масштабний моніторинг стану музейного 
сектору. Такий моніторинг не проводиться на регулярній основі, тому зібрані 
дані не відображають реальний стан справ у музейному секторі. 
Частково ця ситуація є результатом успадкованої радянської системи, а частково 
— нинішньої політичної ситуації та збройного конфлікту на сході Україні. В 
Україні досі відсутня єдина система збору музейних статистичних даних, і тому 
наразі неможливо приймати будь-які стратегічні чи політичні рішення стосовно 
розвитку музейного сектору та будь-які стратегічні рішення на інституційному 
рівні. Управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства 
культури отримує безліч доповідей та звітів. Дані з них повинні розглядатися, 
оцінюватися, поширюватися у рамках сектору та використовуватися у процесі 
прийняття стратегічних рішень. Управління на основі фактичних даних 
також тісно пов’язане з чинною системою (структурою) музейного сектору, 
також частково успадкованою від радянської епохи, замість того, щоб бути 
всебічно переглянутою або реформованою відповідно до нинішньої ситуації на 
національному або міжнародному рівні. Отже, вона не є ані актуальною, ані 
корисною — і слабко пов’язана з фактичними даними.
Водночас, порядок обліку та дані, отримані від музеїв, також засновані на 
кількісних, а не на якісних показниках, і тому оцінити ефективність діяльності 
музеїв неможливо. Критерії оцінки наразі ґрунтуються виключно на двох 
основних параметрах: кількість предметів у музейних фондах і кількість 
відвідувачів. На основі тільки цих двох критеріїв вкрай важко (а швидше 
неможливо) оцінити не тільки ефективне управління музеями, а й виконання 
ними своїх функцій у ширшому розумінні. Крім того, оцінка ефективності 
музейної діяльності є досить складним питанням, оскільки вона залежить від 
ширшого контексту музейного сектору. Відсутність повної картини музейної 
системи унеможливлює планування розвитку сектору.
Аналіз форми державного статистичного спостереження № 8-нк, затвердженої 
наказом Державної служби статистики України № 317 від 23 жовтня 2013 року, 
дозволив виділити кілька питань, які можуть обговорюватися Міністерством 

2. СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ 
ФАКТИЧНИХ ДАНИХ

Важливо побудувати стратегію комунікації як для національної культурної 
спадщини, так і для окремих культурних установ, що дозволить поглибити 
взаємодію між сектором культурної спадщини та місцевими громадами. Засоби 
комунікації щодо важливості національної культурної спадщини для суспільства 
могли б стати корисним ресурсом для уряду та відповідних установ.
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культури і музейним сектором. Наприклад, певні дані, які повинні надаватися 
щодо розподілу фондів (неясно, чи потрібно вказувати науково-допоміжний 
фонд, який за кількісними показниками не є частиною загального фонду музею), 
площі музею та технічних умов (ці цифри не відображають реальний стан 
музейної інфраструктури і не надають особам, які приймають рішення, жодної 
корисної інформації, тому що не так важливо знати точну площу дослідницьких 
та побутових приміщень, як приміщень для постійної експозиції та музейних 
сховищ), культурно-просвітницької діяльності (кількість днів у році, коли музей 
відкритий для відвідування, для цієї форми не настільки важлива, як загальна 
кількість відвідувачів музею за рік; водночас інформація про освітні заходи, які 
організовуються музеєм, не вимагається) тощо. Проте навіть за цими цифрами 
можна зробити попередню оцінку музейної діяльності, тобто, якщо музей має 
46 наукових дослідників, і цей музей вказує тільки 5 публікацій, то очевидно, що 
це результат дуже неефективної праці наукових співробітників музею.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
2.1 СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЗБОРУ МУЗЕЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.   

Визначення найважливіших статистичних показників (або так званих 
критеріїв ефективності музею), які забезпечують основу для оцінки музейної 
діяльності та стратегічного планування музейного розвитку;

Приклади: Інформаційна система музеїв Естонії6, База статистичних даних щодо 
діяльності музеїв Литви7, Європейська група музейної статистики (EGMUS)8. 
2.2 ОБ’ЄДНАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ УСІХ ВИДІВ МУЗЕЇВ 
ІЗ МЕТОЮ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ФАКТИЧНИХ 
ДАНИХ НА УРЯДОВОМУ ТА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНЯХ.  

Це дозволило б порівнювати ефективність музеїв у контексті загальної 
музейної діяльності. Усі основні статистичні показники повинні демонструвати 
виконання основних музейних функцій: збір (кількість експонатів, що 
зберігаються у музеї, експонати, придбані за рік, кількість експонатів, 
представлених у експозиціях тощо); збереження (кількість відновлених 
експонатів на рік, кількість оцифрованих експонатів на рік, кількість 
експонатів, зареєстрованих у фондах за рік тощо); дослідження (кількість 
наукових публікацій на базі музею) і популяризація (кількість відвідувань 
музею на рік, кількість організованих навчальних програм на рік, кількість 
тимчасових виставок, заходів, публікацій тощо) культурної спадщини.

http://www.kul.ee/et/tegevused/muuseumid/muuseumide-infosusteem-muis)

http://www.old.lrkm.lt/muziejai/lt/titulinis.html

http://www.egmus.eu/

6

7

8

У цілому, більшість керівників та співробітників музеїв як і раніше вважають, 
що відповідь на питання «як отримати більші фінансові ресурси?» полягає у 
більшій державній підтримці. Однак на практиці це нездійсненно. В Європі 
музеї стикаються із нагальною потребою отримання доходу окрім державного 
фінансування, і ми можемо очікувати того ж і в Україні. Щоб вирішити це 
завдання успішно, необхідно виконати кілька умов:

3. ФІНАНСОВІ ТА КАДРОВІ РЕСУРСИ

http://www.kul.ee/et/tegevused/muuseumid/muuseumide-infosusteem-muis)
http://www.old.lrkm.lt/muziejai/lt/titulinis.html
http://www.egmus.eu/
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РЕКОМЕНДАЦІЇ:

3.1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ПРОЗОРОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ В ГАЛУЗІ 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ПО-
ТОЧНИХ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ У МУЗЕЯХ, ВКЛЮЧНО З ЗАРОБІТ-
НОЮ ПЛАТНЕЮ ПЕРСОНАЛУ.

3.2 ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ, ЩО ДОЗВОЛЯТЬ МУЗЕЯМ ОТРИМУВАТИ ДОХІД.    

Музеям потрібно мати можливість отримувати дохід (наприклад, від сувенірної 
крамниці), щоб використовувати його для підтримки своєї діяльності.

3.3 ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ФАКТИЧНИХ ДАНИХ.    

Потрібно продемонструвати перспективність інвестицій у музейну діяльність. 
Обсяг фінансових асигнувань для музеїв, наданих із державного бюджету, 
повинен бути тісно пов’язаний із річними результатами музейної діяльності, 
що мають надаватися у якості статистичних даних, показники яких повинні 
охоплювати не тільки кількісні результати, а й дозволяти оцінювати якісні 
зміни. Усі дані, надані музеями, повинні оцінюватися комплексно, враховуючи 
основні стратегічні цілі музейного сектору, які повинні бути встановлені в 
якості окремого документа, а також із чітким розумінням визначення та 
основних функцій музею як закладу культури.

3.4 РОЗВИТОК І ПІДТРИМКА НАВИЧОК ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ЗАЛУЧЕН-
НЯ КОШТІВ ТА УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТАМИ З ПІДТРИМКОЮ ІЗ ДЕКІЛЬКОХ 
ДЖЕРЕЛ.   

Ми очікуємо, що сектор української культурної спадщини буде все більше 
покладатися на залучення коштів із приватного сектору, адже належної 
підтримки з боку держави не очікується. Навички з фандрейзингу 
(залучення коштів) — це новий напрям діяльності у пострадянських 
країнах.  У Західній Європі та Сполучених Штатах фахівці з фандрейзингу є 
невід’ємною частиною роботи музею9.  Проте навички необхідні не тільки для 
залучення коштів, але й для прозорого управління фінансовими операціями 
у разі підтримки із декількох джерел.  Більшість підтримки з приватних 
джерел надаватиметься на окремі проекти, і керівництво музею та особи, 
відповідальні за управління фінансами, повинні розуміти, як відстежувати 
розподіл коштів для конкретних проектів.

3.5 РОЗРОБКА ПРИНЦИПІВ РОБОТИ МУЗЕЇВ АБО МУЗЕЙНОГО СЕКТОРУ В 
ГАЛУЗІ СПОНСОРСТВА ТА ПОЖЕРТВУВАНЬ. 

Проведення спільно з культурним сектором освітньої кампанії, спрямованої 
на заохочення ширшого розуміння філантропії не як чогось, чим займаються 
лише багатії, а як діяльності, у якій може брати участь кожен. У Сполучених 
Штатах середній клас жертвує вищий відсоток свого доходу на благодійні 
цілі, ніж дуже багаті люди10. Україна не зможе досягти цього, поки не 
поліпшиться загальна економічна ситуація.

Експерти розуміють, що трудове законодавство в Україні є складним і потребує 
реформування, причому багато реформ сектору є нелегким завданням. Проте 

http://kbfus.org/wp-content/uploads/2016/10/Learning-from-the-American-Fundraising-Model-A-European-Perspective.pdf9

https://www.philanthropy.com/article/as-wealthy-give-smaller-share/152481.10

http://kbfus.org/wp-content/uploads/2016/10/Learning-from-the-American-Fundraising-Model-A-European-
https://www.philanthropy.com/article/as-wealthy-give-smaller-share/152481.
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існують кадрові проблеми, які можна розглянути на галузевому та інституційному 
рівнях. До них належать:

3.6 АНАЛІЗ СИСТЕМ КОМПЛЕКТУВАННЯ ШТАТІВ У ПОРІВНЯННІ З ЄВРО-
ПЕЙСЬКИМИ.   

З нашого досвіду дуже мало українських музеїв переглянули свої системи 
комплектування штатів, а просто залишили все як було раніше протягом 
десятиліть. Наприклад, це означає, що музей може мати великий «науковий» 
штат, чия робота чітко не визначена, але не мати фахівців, необхідних музею 
ХХІ сторіччя:  музейних освітян, фахівців цифрових ЗМІ, експертів у галузі 
розвитку тощо. Єдиного рецепту, що працював би для кожного музею, не 
існує, але керівництво музею повинно зрозуміти, який саме внесок робить 
кожен співробітник у суспільну вартість музеїв, і вживати заходів для 
модернізації системи комплектування штату належним чином.

3.7 ПЕРЕГЛЯД ПРІОРИТЕТІВ: 

музеї не є науково-дослідницькими установами; вони існують на благо 
громадськості. Музеї перенасичені науковцями, які майже або зовсім не 
зацікавлені в ефективній роботі в інтересах суспільства. За можливості 
штатні посади повинні бути перерозподілені: акцент має бути на фахівцях, 
які працюють із громадськістю (це може включати в себе освіту, громадські 
програми, організація та оформлення виставок, маркетинг і комунікації), 
фахівцях із навичками роботи з цифровими технологіями, а також 
професіоналах у галузі управління та догляду за фондами.

3.8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:    

багато фахівців працюють в атмосфері безвідповідальності. Працівники 
повинні надавати щорічні плани роботи, розроблені на основі стратегічних 
планів організації. Такі плани повинні розглядатися і затверджуватися 
їхніми керівниками; причому відповідальність за виконання планів несуть як 
керівник, так і працівники.

3.9 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА:    

переосмислення музейної справи вимагає нових навичок. Музейники 
потребують заохочення у продовженні навчання і розвитку цих нових 
навичок. Наразі можливостей для цього небагато, оскільки сам сектор дуже 
слабкий з точки зору професійного розвитку. Слід заохочувати онлайн-курси, 
переклад музейних текстів українською мовою та інші способи розвитку 
професійних навичок. Ці нові способи професійної підготовки стосуються 
також і керівництва музею, яке повинно  власне навчання робити прикладом 
для колег.
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Ще одна загроза для музейного сектору, вказана представниками громадськості 
та професіоналами сектору культурного спадщини, полягає у відсутності зв’язку 
між Міністерством культури України та сектором. Це призводить до відсутності 
зв’язку між музеями як установами культури на регіональному та національному 
рівнях, і навіть між співробітниками самих музеїв. Однією з основних проблем 
є також конфлікт поколінь, що обумовлено низькою зарплатнею музейних 
працівників і низьким престижем державних музейних працівників. Ці проблеми 
впливають на обмін знаннями та досвідом, а також на ефективність діяльності 
музеїв, спрямованої на поширення культурної спадщини. 
Зв’язок не налагоджений не тільки всередині музейної сфери, але і з широким 
загалом, де він зазвичай є одностороннім, а часто й взагалі відсутнім. З досвіду 
інших країн, музеї можуть і повинні виступати в якості посередників між сектором 
культурної спадщини та суспільством, демонструючи важливість національної 
культурної спадщини для майбутнього розвитку країни. Усі ресурси будь-якого 
музею (приміщення музею, його фонди та кваліфікація музейних працівників) 
повинні працювати на користь соціального, культурного та навіть економічного 
розвитку суспільства та місцевої громади.
В інтерв’ю, проведених у рамках доповіді, багато фахівців музею висловили 
свої побоювання з приводу того, яким чином уряд намагається створити єдину 
національну пам’ять та інтерпретацію подій. Ми погоджуємося із цими фахівцями 
у тому, що єдина затверджена урядом інтерпретація історії та ідеологія не 
відповідає вимогам мультикультурної нації ХХІ сторіччя. Будучи учасником 
Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 
самовираження (2005 р.), Україна взяла на себе зобов’язання щодо такого: 

· підтвердження того, що культурне розмаїття є невід’ємною характерною 
рисою людства; 

· усвідомлення того, що культурне розмаїття є загальною спадщиною людства 
й що необхідно його цінувати й зберігати на благо всіх; 

· усвідомлення того, що культурне розмаїття створює багатий і різноманітний 
світ, який розширює діапазон вибору та сприяє людським можливостям 
і цінностям, таким чином будучи рушійною силою сталого розвитку для 
громад, народів та націй; 

· нагадування, що культурне розмаїття, яке процвітає в умовах демократії, 
терпимості, соціальної справедливості й взаємної поваги між народами та 
культурами, є необхідним для забезпечення миру й безпеки на місцевому, 
національному та міжнародному рівнях.

Музеї та інші установи культурної спадщини відіграють ключову роль у розкритті 
історії нації та її інтерпретацій, а не створенні єдиної точки зору на події. 
Демонструючи складність історії та заохочуючи сучасний діалог за допомогою 
активної комунікації, сектор може творити майбутнє для всіх українців. Музеї 
та організації культурної спадщини можуть стати місцями двостороннього, а 
не одностороннього зв’язку, відкриваючись для комунікації з громадськістю 

4. МАРКЕТИНГ І КОМУНІКАЦІЇ
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та відійшовши від єдиного «професійного» погляду на історію та сучасність. 
Відповіді для нової України будуть надходити від усіх, а не тільки від фахівців.
Кожен музей та кожна громада мають свою історію — головна проблема 
полягає не у маркетингу. Навіть найкращий маркетинговий план у світі не 
допоможе, якщо він приводить вас до нудного, старомодною музею. Творчий 
та інноваційний розвиток виставок і програм призводить до творчих та 
інноваційних способів залучення аудиторії. Прикладом такого творчого підходу 
до виставок є Харківський музей літератури, який працював зі студентами-
дизайнерами та залучав групу експертів для проведення інноваційних виставок 
з мізерними бюджетами.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

4.1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ДЛЯ НАПРАЦЮВАННЯ ДОСТУПНИХ МА-
ТЕРІАЛІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ТЕМАТИЧНИХ ІСТОРІЙ В ІНТЕРНЕТІ ДЛЯ ШИРО-
КОГО ЗАГАЛУ.   

Нещодавнє опитування показало, що 69% українців користуються Інтернетом, 
і цей відсоток постійно зростає.  Першим кроком є оцифрування інформації 
основних музейних фондів.  В Україні такі заходи вже ведуться у деяких 
музеях, і їх слід заохочувати повсюдно. Дехто припускає, що доступ до фондів 
в Інтернеті призведе до зменшення кількості відвідувачів або заохочуватиме 
крадіжки. Ці припущення невірні11. Тематичні історії можна представляти 
кількома способами. Europeana.eu надає широкий вибір тематичних історій, 
наприклад, «Europeana 1914-1918 рр.: нерозказані історії та офіційні архіви 
Першої світової війни»12. У Europeana навіть реалізовано пошук за кольором! 
Доступ до фондів може надаватися також тематично іншими способами. 
Ще одним прикладом є інтерактивна карта культурної спадщини Латвії13.  
Декілька пов’язаних тегів у Instagram можуть заохочувати музеї ділитися 
відповідними зображеннями або брати участь у міжнародних ініціативах. 
Наприклад, українські музеї могли б присвятити день або тиждень у Insta-
gram, щоб висвітлити такі теми, як вишивка чи скульптура або та чи інша 
епоха, привертаючи увагу до розмаїття матеріальної культурної спадщини, 
яку можна знайти в установах країни. Найцікавіші приклади веб-проектів 
музеїв з усього світу можна знайти на сайті Best of the Web14. 

4.2 ЗАОХОЧЕННЯ СПІВПРАЦІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДИ В ПРОЦЕСІ 
СТВОРЕННЯ ВИСТАВОК.  

Кожен музей повинен поглиблювати розуміння різних громад, яким він 
служить:  їхньої географії, самобутності та спорідненості. Наприклад, музей 
може працювати на користь жителів конкретного міста, членів певної 
етнічної або релігійної групи, а також людей, які люблять традиційну музику. 
Більшість музеїв служать кільком громадам одночасно, але визначення «для 
кожного» застаріло.

4.3 Музеї та міські/регіональні органів влади, мають РОЗРОБИТИ ПЛАН КО-
МУНІКАЦІЇ, ЩО СПИРАЄТЬСЯ НА БЕЗКОШТОВНІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, а не 
на платну рекламу.

https://danamus.es/2013/07/02/museums-digitize-collections/

http://www.kulturaskarte.lv/

http://www.europeana1914-1918.eu/en

http://www.museumsandtheweb.com/best-of-the-web/

11

13

12

14

https://danamus.es/2013/07/02/museums-digitize-collections/
http://www.kulturaskarte.lv/
  http://www.europeana1914-1918.eu/en
http://www.museumsandtheweb.com/best-of-the-web/
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Лінда Норріс і Вайва Ланкеліне
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Аналізуючи музейний сектор, стає очевидним, що багато музеїв наразі вважають 
себе безумовно цінними та очевидно не зацікавлені у ширшій взаємодії з 
громадою та народом. Багато з них не готові змінити свої підходи та способи 
роботи, незважаючи на поточні соціальні та економічні реалії. Водночас, 
деякі з реформ сектору культурної спадщини в цілому були реалізовані, але 
фактичні зміни є досить повільними, а у деяких випадках і недієвими. У певному 
сенсі можна вважати, що музейний сектор в Україні знаходиться у глибокій 
системній кризі, оскільки при плануванні та здійсненні реформ культурної 
спадщини не були враховані багато з аспектів модернізації. На державному 
рівні не проводилося ніякого стратегічного планування для розвитку музейного 
сектору, не була створена нормативно-правова база, не впроваджено жодної 
методичної підтримки. Це призвело до відсутності галузевих стандартів, які 
дозволили б ефективно управляти цими установами культури та забезпечити 
прозорість та ефективність їхньої роботи.
Ще однією загрозою для управління музею, яка є дуже серйозною та впливає 
на якість діяльності музеїв, є музейна етика. Деякі з респондентів відзначили 
випадки недотримання стандартів музейної етики, встановлених Міжнародною 
радою музеїв15.  Отже, через таку невідповідність і відсутність прозорого ведення 
обліку музейних фондів сьогодні дуже важко навіть бути впевненими у тому, 
що всі пам’ятки культури, задокументовані раніше через форми статистичного 
спостереження, і досі знаходяться у музеях. Це було відзначено навіть у ході 
декількох інтерв’ю з музейними співробітниками й отримано в якості відповідей 
на наше опитування. 

5. ЗБІЛЬШЕННЯ АУДИТОРІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ 
ГРОМАД

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

5.1 ІНІЦІЮВАННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ РІЗНИМИ СЕКТОРАМИ НА УРЯДОВОМУ 
ТА ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНЯХ

шляхом реалізації спільних проектів .

Приклад: Хорошим практичним прикладом є проект «Музей-школа-учень. Музеї 
та середні школи в національній мережі партнерства», спрямовані на розвиток 
послуг неформальної освіти в рамках партнерства між музеями та середніми 
школами на національному рівні для поліпшення процесів національної освіти16. 

5.2 ЗАОХОЧЕННЯ МУЗЕЇВ ДО ВІДКРИТОГО ДІАЛОГУ З ГРОМАДЯНАМИ ТА 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ РІЗНИХ ТОЧОК ЗОРУ. 

Приклад: Прикладом може слугувати робота членів Міжнародної коаліції 
музеїв свідомості, які створюють програми та виставки, такі як інноваційна 
програма «Перм-36», музей ГУЛАГу, який відкрив діалог колишніх наглядачів і 
ув’язнених, або створення Музею пам’яті та прав людини (El Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos) архіву усної історії, що документує випадки порушення 
прав людини17. 

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf

www.muziejuedukacija.lt

sitesofconscience.org

15

16

17

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf
http://www.muziejuedukacija.lt
http://sitesofconscience.org
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5.3 СТАТИ ГОСТИННИМИ.  

Більшість українських музеїв негостинні для відвідувачів. Їх зустрічають 
заплутаною розміткою (або повною її відсутністю) та великою кількістю 
правил, які надає через крихітне віконце нудьгуючий черговий. Співробітники 
музею, які працюють безпосередньо з відвідувачами, мають бути навчені та 
заохочуватися бути не тюремниками чи наглядачами, а, швидше, гостинними, 
цікавими господарями закладу, чиї двері відкриті для усіх. Для цього потрібен 
певний час, але керівництво музею може знайти у штаті тих осіб, які, можливо, 
вже мають потрібні якості, та заохочувати їхній розвиток. Керівництво має 
встановити чіткі очікування стосовно цієї роботи та забезпечити підготовку. 
Підготовка у роботі з відвідувачами успішно використовується у литовських 
музеях18. 

5.4 НАБУТТЯ ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВОГО ДОСВІДУ У ВПРОВАДЖЕННІ ПЕ-
РЕДПРОЕКТНОГО, ФОРМАТИВНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ДЛЯ СПРИЯННЯ ПРОВЕДЕННЮ ВИСТАВОК ТА ГРОМАДСЬКИХ І ШКІЛЬ-
НИХ ПРОГРАМ.  

Передпроектне оцінювання проводиться на самому початку проекту та 
покликане визначити попередній рівень зацікавленості та знань. Наприклад, 
передпроектне оцінювання для виставки конкретного художника могло 
б визначати, чи знають відвідувачі або потенційні відвідувачі про цього 
художника та чи зацікавлені вони в цілях виставки (часто куратори мають 
цілі, які становлять інтерес для них, але не для відвідувачів).  Формативне 
оцінювання у ході розробки проекту може включати в себе надання 
відвідувачам доступу до чорнового варіанту виставкового тексту. Підсумкове 
оцінювання здійснюється наприкінці проекту:  чи досягли ми поставлених 
цілей проекту і яким чином? Загальне уявлення можна отримати з цього 
корисного набору інструментів з Великої Британії19.

Очевидно, що головними цінностями музею є фонди та люди, які працюють 
в установі. З якоїсь причини за останні роки обсяг музейних фондів зростав, 
але у той же час розвиток потенціалу співробітників музею залишався без 
змін. Зважаючи на зміну ролі музею як закладу культури та набуття функцій 
розважального майданчика, дуже важливо, щоб кадрові ресурси музеїв 
розвивали навички та вміння відповідно до цих змін. Крім того, як показує 
проведене опитування, головною перешкодою для нарощування потенціалу 
співробітників музею є незнання іноземних мов.

6. БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ І НАРОЩУВАННЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ

http://www.hostmanship.com/

http://sharemuseumseast.org.uk/shares/resource_34.pdf

www.bms.edu.lv

18

19

20

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

6.1 РОЗРОБКА ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОГРАМ ІЗ НАРОЩУВАННЯ ПОТЕНЦІ-
АЛУ ДЛЯ МУЗЕЙНИХ ФАХІВЦІВ   

за належного фінансування державного бюджету. Музейна підготовка наразі 

http://www.hostmanship.com/
http://sharemuseumseast.org.uk/shares/resource_34.pdf
http://www.bms.edu.lv


32

пропонується нерівномірно сторонніми організаціями, такими як Український 
центр розвитку музейної справи, або за рахунок коштів міжнародних джерел.

Приклад: Балтійська школа музеєзнавства (BMS), започаткована у 2004 
році, метою якої є розвиток і зміцнення музеєзнавства в країнах Балтії. Вона 
поєднує теорію та практику, щоб зробити балтійські музеї професійнішими, 
сучаснішими та доступнішими для суспільства. BMS пропонує погляд на музеї, 
їхню роль у суспільстві та пов’язані з ними проблеми очима видатних, всесвітньо 
відомих викладачів у галузі музеєзнавства. Учасники BMS — це музейні 
фахівці з країн Балтії та інших країн, зацікавлені у поєднанні теорії та практики 
музейної справи та визначенні ролі музеєзнавства у процесі прийняття рішень 
у рамках повсякденної діяльності музеїв. Три балтійські держави взяли на себе 
зобов’язання брати участь у цій програмі. Литва фінансує участь у цій програмі 
10 литовських музейників20. 

6.2  СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОРГАНУ — МУ-
ЗЕЙНОЇ РАДИ — ПРИ МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА СТВОРЕННЯ 
ЧІТКОГО ТА ПРОЗОРОГО СТАТУТУ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ.     

Обрання членів, які будуть делеговані від національних, державних, 
муніципальних музеїв та установ, які працюють з музеями та на них; а також 
обмеження мети її діяльності консультуванням Міністерства культури з 
питань розвитку музейного сектору. Такі ради існують, наприклад, в Естонії, 
Литві та Латвії.

http://chwb.org/bih/news/crafting-access-in-gjirokastra/21

www.bms.edu.lv20

7. РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ:

7.1 ЗАОХОЧЕННЯ МУЗЕЇВ ЯК УСТАНОВ І МУЗЕЙНИКІВ ЯК ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
ПРИЄДНАТИСЯ ДО ІСНУЮЧИХ МЕРЕЖ МУЗЕЙНИХ ФАХІВЦІВ    

(наприклад, Міжнародної ради музеїв, Міжнародної ради з охорони пам’яток 
та історичних місць (наприклад ICOM, ICOMOS, тощо) або створювати нові 
організації, діяльність яких спрямована на розвиток музейної діяльності 
шляхом обміну знаннями, кваліфікацією та досвідом. 

Приклад: проект Мережі балканські музеїв «Налагодження доступу» (Crafting 
Access). Фонд культурної спадщини без кордонів (CHwB) — незалежна шведська 
неурядова організація, що займається порятунком і збереженням матеріальної 
та нематеріальної культурної спадщини, постраждалої від конфліктів, недбалості 
чи антропогенних та стихійних лих — також є хорошим практичним прикладом 
зміцнення відносин між установами культурної спадщини (музеї та суспільство) 21.

7.2 ЗНЯТТЯ ФУНКЦІЙ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МУЗЕЇВ ЗІ СПЕЦІА-
ЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ МУЗЕЯХ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЦИХ 
ОБОВ’ЯЗКІВ УКРАЇНСЬКОМУ ЦЕНТРОВІ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРА-
ВИ (ЯК ЄДИНІЙ УСТАНОВІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ) ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ (У ВИГЛЯДІ БЮ-
ДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ) ДЛЯ ЦІЄЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.      

http://chwb.org/bih/news/crafting-access-in-gjirokastra/
http://www.bms.edu.lv
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Метою цього закладу має бути проведення прикладних досліджень у галузі 
музеєзнавства, підготовка (або переклад українською мовою) спеціальних 
публікацій про нові тенденції у галузі музеєзнавства, нових методів та 
технологій, обладнання, інновацій у музейній сфері, організація тренінгів для 
музейних фахівців, підготовка та реалізація різних програм і проектів для 
музейного сектору.

7.3 ІНІЦІЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗЕЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ (ТОБТО АСОЦІАЦІЇ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ) З МЕТОЮ СТИМУЛЮ-
ВАННЯ НАВЧАННЯ ТА ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ У МУЗЕЙНІЙ ГАЛУЗІ, ЩО 
МОЖЕ ВКЛЮЧАТИ В СЕБЕ ЩОРІЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, МАЙСТЕР-КЛАСИ ТА 
ВІРТУАЛЬНІ ТРЕНІНГИ.
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Фото: 
Лінда Норріс і Вайва Ланкеліне
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Зважаючи на чинне українське законодавство щодо культурної спадщини (і, 
зокрема, музеїв), а також результати опитування і зустрічі з фахівцями музейного 
сектору, викладені вище рекомендації можна розділити на різні рівні — від 
урядового до особистого. Проте загальні стратегії та конкретні інструменти 
дозволять реалізувати ці рекомендації за допомогою більш стратегічного та 
комплексного підходу.

V. ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВІ 
СТРАТЕГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ

· Підвищення рівня обізнаності про важливість культурної спадщини та 
заклади культури (музеї) шляхом підкреслення їхнього зв’язку із суспільством. 
Міністерство культури може взяти на себе провідну роль у цій діяльності, 
заохочуючи прозорість, діалог та підзвітність.

· Поєднання культурної політики та стратегій сприяння розвитку в галузі 
охорони спадщини з політикою в інших галузях (освіта, наука, соціальний 
захист, охорона здоров’я тощо) шляхом розробки спільних програм 
співробітництва з іншими державними органами (міністерствами), а також 
підвищення взаємодії та координації між сектором культурної спадщини та 
іншими секторами (наприклад, туризмом). 

· Підвищення потенціалу для розробки політики в галузі культурної 
спадщини шляхом обміну досвідом і знаннями на національному та 
міжнародному рівнях шляхом організації тренінгів для персоналу Міністерства 
культури, що працює із культурною спадщиною та музеями.

· Підтримка розробки політики в галузі захисту та популяризації культурної 
спадщини шляхом розробки відповідних моделей моніторингу музейного 
сектору за допомогою розробки, реалізації та оцінювання стандартів 
управління на основі фактичних даних, створення бази статистичних даних 
щодо діяльності музеїв та вдосконалення правил щорічної звітності та 
планування на урядовому та інституційному рівнях.

· Розробка стратегії розвитку для усіх музеїв України з метою формування 
напрямку розвитку музеїв за рахунок підвищення потенціалу та покращення 
управління цими установами та навичок музейних фахівців. 

· Сигнали політики: перегляд Закону про музеї та розробка спеціальних 
програм стратегічного розвитку музеїв, системи фінансування, стандартів 
музейного менеджменту та діяльності музейних фахівців; забезпечення 
належного контролю дотримання вимог законодавства шляхом створення 
механізму контролю; співробітництво і взаємодія з Національним комітетом 

ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ 

ІНСТРУМЕНТИ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ УРЯДОМ
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ЮНЕСКО з посиленням його ролі у пропагуванні важливості національної 
культурної спадщини на національному та міжнародному рівнях; розробка, 
реалізація та оцінювання програм та інструментів, що стимулюють музейну 
діяльність.

· Аналіз: збір та оцінка щорічних звітів та статистичних даних, що надаються 
музеями.

· Заходи з фінансування: розробка та впровадження процедур фінансування, 
прив’язаних не тільки з кількісними, але й з якісними результатами, які мають 
бути чітко сформульовані та поширені в музейній сфері.

· Розвиток музейних мереж: посилення ролі музеїв як незалежних і активних 
учасників суспільства шляхом заохочення створення музейних мереж різних 
видів на національному рівні; просування національних і міжнародних мереж 
культурної спадщини з метою заохочення обміну досвідом та кращими 
напрацюваннями на національному та міжнародному рівнях.

· Співпраця: зміцнення співпраці на урядовому рівні з міністерствами з 
метою збереження і популяризації культурної спадщини; розробка стимулів 
для взаємодії між установами охорони культурної спадщини та освітніми 
закладами.

· Нарощування потенціалу: підтримка професійної підготовки управлінських 
кадрів (наприклад, спеціальні семінари/тренінги) для сектору культурної 
спадщини з метою підвищення ефективності управління об’єктами культурної 
спадщини.

· Стратегічне планування: підготовка довгострокових програм розвитку 
музею, акцент на основних функціях музеїв як установ культури: збиранні, 
зберіганні, дослідженні та поширенні культурних цінностей.

· Планування експозицій: планування та створення музейних експозицій на 
основі музейних фондів або сучасних проблем відповідно до технічних та 
якісних вимог до музейних експозицій (IT-технології повинні використовуватися 
у експозиціях для покращення сприйняття інформації, але не для того, щоб 
зробити їх «сучасними»: необхідно зберігати баланс між кількістю та якістю).

· Управління музейними фондами: впровадження керівних принципів для 
придбання музейних предметів; оцифрування не тільки заради процесу, а й 
для додаткових переваг для суспільства.

· Розвиток музейної освіти: налагодження контактів та побудова відносин 
з освітніми організаціями при плануванні та реалізації освітніх програм; 
використання різних каналів поширення інформації для просування освітньої 
діяльності; оцінювання якості музейних освітніх програм, які мають бути 
орієнтованими на відвідувачів; погляд на музейну освіту як на безперервне 
навчання, доступне для усіх жителів і гостей міста.

· Послуги музеїв: проведення опитувань відвідувачів для визначення їхніх 

ІНСТРУМЕНТИ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ УСТАНОВАМИ
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· Лідерство: брати на себе відповідальність за свої рішення, якщо ви 
вважаєте, що це правильно та необхідно; втілювати вашу ідею у життя; 
будувати професійні стосунки, незважаючи на те, що сьогодні вони можуть 
не здаватися вам корисними.

· Впевненість у собі: вчитися у своїх колег і не боятися робити помилки; шукати 
можливості, але не з відмовки, щоб нічого не робити; ініціювати проекти і 
вести їх; не чекати, поки уряд щось зробить для вас, а робити перший крок.

· Обмін: намагатися ділитися своїм досвідом із колегами в музеї та за його 
межами; організовувати регулярні зустрічі з колегами, щоб обговорювати 
нові ідеї та проблеми; ділитися методологічними ресурсами, які у вас є або 
про які ви знаєте, зі своїми колегами; бути відкритими для ідей, проблем і 
різних думок; використовувати соціальні мережі, щоб ділитися своїми ідеями 
та знаннями.

ІНСТРУМЕНТИ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ФАХІВЦЯМИ

потреб та очікувань, їхній аналіз та внесення удосконалення; надання 
спеціальних послуг для відвідувачів музею (сувенірні крамниці, книгарні, 
кафе/ресторани, тематичні екскурсії, спеціальні заходи тощо).

· Нарощування потенціалу: щорічна оцінка музейних фахівців шляхом 
встановлення щорічних цілей та аналізу досягнутих результатів; розробка 
системи мотивації для музейних фахівців, причому гроші мають бути не єдиним 
стимулом; впровадження робочих груп для того, щоб навчитися працювати 
в команді та досягати кращих результатів; розробка програм підготовки у 
роботі з відвідувачами для співробітників музеїв; постійний аналіз основних 
компетенцій, необхідних для музейників, а також інвестиції у музейних 
співробітників шляхом надання їм інструментів та засобів для навчання та 
підвищення кваліфікації (тренінги, семінари, конференції тощо).
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Фото: 
Лінда Норріс і Вайва Ланкеліне
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Ми усвідомлюємо, що зміни вимагають часу. Проте ми також вважаємо, 
що кожен громадянин, кожен музейний фахівець і кожна установа у галузі 
культурної спадщини може домогтися змін. Нижче наведені прості кроки, які 
забезпечать відправну точку для змін. Ми закликаємо всіх поділитися ними: 
вивішуйте їх у своєму музеї, поширюйте у соціальних мережах і застосовуйте у 
повсякденному житті.

ДОДАТОК А: 
МАНІФЕСТ ЗМІН
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Фото: 
Лінда Норріс і Вайва Ланкеліне
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Закон України «Про музеї та музейну справу» 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80)

Закон України «Про культуру»

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

Попередні результати досліджень роботи платформи «Культура-2025». 
ПЛАТФОРМА ЗМІН (липень, 2015 р.)

«Культурний кодекс Східного партнерства» (документ підготовлений у 
рамках проекту «Кодування культури Східного партнерства», що реалізується 
у Білорусі, Молдові та Україні з липня по листопад 2015 року)

ДОДАТОК В: 
БІБЛІОГРАФІЯ 
ТА ДОКУМЕНТИ

ПУБЛІКАЦІЇ:
Рожко В., «Нариси управління музейною справою України, або мій перший 
місяць у міністерстві культури», 10 грудня 2014 р.  
(http://prostir.museum/ua/post/33935)

Рожко В., «Музеї України в інфографіці: 2014 рік», 2 жовтня 2015 р.  
(http://prostir.museum/ua/post/35756);

Проблематика наукової діяльності в музеях, Управління музейної справи та 
культурних цінностей, 16 лютого 2016 р.  
(http://protir.museums/ua/post/36607);

Оголошено старт партнерської програми, спрямованої на адвокацію 
Порядку обліку музейних предметів в електронній формі, Управління 
музейної справи та культурних цінностей, 6 травня 2016 р.  
(http://protir.museum/ua/post/37210);

Нова процедура розподілу конфіскованих культурних цінностей за участю 
музейних, архівних та бібліотечних установ, Управління музейної справи та 
культурних цінностей, 10 червня 2016 р.  (http://prostir.museum/ua/post/37480);

Рожко В., «Національна музейна політика: засади наукової діяльності 
музейних інституцій», 18 серпня 2016 р.  (http://protir.museum/ua/post/37778);

Зроблено у 2015: Звіт Управління музейної справи та культурних цінностей, 
Управління музейної справи та культурних цінностей, 20 серпня 2016 р. 
(http://prostir.museum/ua/post/37790);

Рожко В., «Що ми робили для змін: два роки управління музейної справи 
Мінкультури», 5 вересня 2016 р.  (http://prostir.museum/ua/post/37852)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80
http://prostir.museum/ua/post/33935
http://prostir.museum/ua/post/35756
http://protir.museums/ua/post/36607
http://protir.museum/ua/post/37210
http://prostir.museum/ua/post/37480
http://protir.museum/ua/post/37778
http://prostir.museum/ua/post/37790
http://prostir.museum/ua/post/37852
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ВІДВІДУВАННЯ МУЗЕЇВ  

Відвідування таких установ: Національний художній музей України, Національ-
ний науково-природничий музей, Національний музей історії України, Музей М. 
Булгакова, Мистецький Арсенал, Pinchuk Art Centre, Центр міської історії Цен-
трально-Східної Європи, Києво-Печерська-лавра, Музей книги та друкарства 
України, Національний музей українського народного декоративного мисте-
цтва, Львівський природознавчий музей, Управління охорони історичного се-
редовища Львівської міської ради, ІЗОЛЯЦІЯ, Бродівський історико-краєзнав-
чий музей, Бродівський замок.

ІНТЕРВ’Ю ТА ЗУСТРІЧІ 

Відкриті зустрічі у Мистецькому Арсеналі
Зустріч зі студентами, що вивчають арт-менеджмент, Академія мистецтв, 
Львів
Владислав Піоро, Центр розвитку музейної справи
Олеся Островська-Люта, Мистецький Арсенал
Ігор Тищенко, аналітичний центр CEDOS
Д-р Ірина Мацевко і Євген Червоний, Центр міської історії Центрально-Східної 
Європи
Наталія Дзюбенко, Львівський природознавчий музей
Лілія Онищенко, голова Управління охорони історичного середовища Львів-
ської міської ради 
Таня Кочубинська і Ганна Васик, Pinchuk Art Centre
Юлія Литвинець, Національний художній музей України
Катерина Чуєва, Музей Ханенків і Міжнародна рада музеїв (Україна)
Михайло Глибокий, ІЗОЛЯЦІЯ 
Людмила Губіанурі, Музей М. Булгакова
Антон Барабуля і Оксана Кизима, ЮНЕСКО
Тетяна Сосновська, Національний музей історії України
Василь Рожко, колишній співробітник Міністерства культури
Василь Стрільчук, Бродівський історико-краєзнавчий музей
Любомир Михайлина, Національний Києво-Печерський історико-культурний 
заповідник
Тамара Мазур, заступник міністра культури і член Управління музейної справи 
та культурних цінностей. 

ДОДАТОК С: 
РОБОЧІ ВІЗИТИ ТА ІНТЕРВ’Ю
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Резюме опитування фахівців у галузі культурної спадщини доступне за 
https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/FullUkrainesurvey_EDIT.pdf 

ДОДАТОК D: 
ОПИТУВАННЯ ФАХІВЦІВ 
У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ:

https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/2017/FullUkrainesurvey_EDIT.pdf
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Фото: 
Лінда Норріс і Вайва Ланкеліне
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This Programme is funded 
by the European Union 

The report is developed with the assistance of the EU-Eastern Partnership Cul-
ture and Creativity Programme. The content of this report does not reflect the 
official opinion of the European Union. Responsibility for the information and 
views expressed in the report lies entirely with the author. 

The purpose of the EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Programme 
is to support the cultural and creative sectors’ contribution to sustainable hu-
manitarian, social and economic development in Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Georgia, Moldova and Ukraine.

NOTE
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Photo: 
Linda Norris and Vaiva Lankeliene
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