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Що таке музей?

➢ Музей є некомерційною постійною інституцією, покликаною
служити суспільству та сприяти його розвитку; відкритий для 
публіки, набуває, зберігає, досліджує, популяризує та 
експонує матеріальну й нематеріальну спадщину людства та
довкілля з метою просвіти, навчання та задоволення. 
Офіційне визначення ІСОМ

➢ Музеї мають бути осередками радості й спілкування з
прекрасним, з культурою. Наталія Філевич

➢ Музеї є тими місцями сили, де твориться ідентичність, де ми 
можемо знайти відповіді на питання, хто ми і що нас єднає. 
Богдан Тихолоз

➢ Для мене музей – це зріз того, куди ти потрапив і чим живе місто та його
мешканці. Ольга Гончар

➢ Музеї є скарбницею історичної та культурної спадщини, а музейні
експонати – носіями безцінної інформації про історію та культуру 
краю. Євгенія Ковальчук
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трішки статистики:

за 1990-2013 рр. кількість
музеїв зросла з 214 до 608, однак
відвідуваність знизилась із 31,8 млн. до 
22,3 млн. (на 29,87 %)

за 2013-2014 рр. відвідуваність
державних музеїв зменшилась від 22,3 
млн. до 14,2 млн. (на 36,33%), а в 2015 р. 
зросла на 6,34% 

найбільше музеїв – у Києві (44), 
Полтавській області (36) та Криму (34)*

за 2014 –2015 рр. музейні доходи 
Національного музею історії України

зменшилися на 82%

в Україні є майже пів тисячі музеїв, які
підпорядковані Міністерству культури і

туризму. Всі інші – приватні, відомчі, 
місцеві, при школах і заводах, 
фабриках, шахтах, у лікарнях, 

меморіальні і просто неба – не 
пораховані, але, за приблизними

підрахунками, їх не менше 30 тисяч

найбільше музейних експонатів – у 
Києві (понад 2 мільйони), Львівській 

області (понад мільйон) та Криму 
(майже мільйон)*

найбільше відвідувачів – у Києві (5,5 
мільйонів), Криму (2,5 мільйонів) та 
Львівській області (1,8 мільйонів)*

*дані за 2012 рік Котик, Коба



Чому люди відвідують музеї?

Чому люди не відвідують музеї?

➢ з освітньою метою: щоб 
дізнатися свою історію, 
знайти відповіді на питання, 
зрозуміти, для чого живеш;

➢ задля розваги: цікаво 
провести вільний час 
(особливо із дітьми 6-12 
років);

➢ щоб відчути музейну 
атмосферу;

➢ на шкільних екскурсіях.

➢ більшість музеїв не 
використовує свій потенціал
повною мірою (через 
консервативність
співробітників, 
безініціативність, відсутність
зацікавленості та стимулів);

➢ другорядність і
непріоритетність музеїв у 
державній політиці;

➢ більше половини всіх музеїв
перебуває в аварійному стані і
потребує капітального ремонту;

➢ незацікавленість пересічних 
громадян культурно-історичною 
спадщиною країни.
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➢музейні фонди (95 % музейних
предметів) залишаються
недоступними для широкого 
загалу не лише через брак 
експозиційних площ, а й через 
політику державного 
керівництва.

В чому проблема?

➢ українські музеї не реалізовують
свій потенціал;
➢ тільки найбільші музеї України
можуть дозволити собі
мультимедійні видання з метою 
популяризації власного закладу, 
експозицій та виставок;
➢ невирішеною проблемою для 
музейних закладів залишається
комп’ютеризація й автоматизація
обліку музейних експонатів, 
оцифровування найбільш цінних
пам’яток культури і мистецтва;
➢лише приблизно 10 % 
українських музейних закладів
мають власні сайти;
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Якими є українські музеї?

Якими вони мають бути?

 неординарними

 експонується лише 
десята (!) частина всіх 
предметів

 непривітними, 
незручними та дешевими
(пострадянськими)

 непристосованими до 
запитів сучасного 
клієнта

➢ інтерактивними

➢ інклюзивними

➢ високотехнологічними

➢ розрекламованими (а 
чому б ні?)

➢ сучасними

➢ зі зручним графіком 
роботи та належним 
сервісом

(сформовано з думок 
людей, які працюють на 

музейному поприщі)
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ІНТЕРАКТИВНІ МУЗЕЇ 
УКРАЇНИ:

Музей води в Києві Музей науки у 
Вінниці

Музей дитинства у Харкові

Музей «Таємна 
аптека» у Львові

Фотографії з 
вільного доступу 

в мережі 
Інтернет

Котик, Коба
Музей «Три після півночі» в Києві



пізній Ренесанс,
1615 рік

шикарний фасад

табличка сповіщає нас 
про те, що закрито

КАПЛИЦЯ БОЇМІВ У ЛЬВОВІ

внутрішня
частина куполу

вівтар
Котик, Коба

на жаль, всередину цієї пам’ятки архітектури 
нам потрапити так і не вдалося, тож фото з 

вільного доступу в пошуковій системі Google



ГАЛЕРЕЯ ЛЬВІВСЬКОГО 
ПАЛАЦУ МИСТЕЦТВ

знаходиться в підвальному 
приміщенні

з перших секунд пошуків входу ми 
розуміємо, що справжнє мистецтво 

не мусить бути легкодоступним

дуже, дуже
гарні картини

картина з виставки 
«Тонкі сни», на якій ми 

побували

фото з 
інтернету

наше 
фото☺

просторо, але 
майже завжди 

порожньо
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Направду цікаві українські музеї
(з власного досвіду)

Музей Івана Франка у Криворівні Львівський музей фотоілюзій

Музей народної архітектури 
та побуту
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Також ми відвідали декілька 
львівських галерей…

…рекомендуємо!

Національний 
музей у Львові

ім. А. Шептицького

Львівська картинна 
галерея

«Дзиґа»

Котик, Коба
«Книжковий Лев»



Отож: цікаво;

пізнавально; 

весело;

дешево (а то й задурно);

ми  оминули увагою Музей 
етнографії, бо в тітоньки на 

прохідній був поганий настрій;

туалети були майже всюди;

випадкових відвідувачів було 
зовсім мало;

у двох музеях ми взяли 
екскурсовода, а в інших лише 

продавали витрішки на музейні 
експонати. а от якби були 

аудіогіди…
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Післясмак:
ми відчували певну гордість за 

те, що прийшли в музей з 
власної ініціативи 

потім ми усвідомили, що в 
наших діях не було жодного 

подвигу

це нас дещо збентежило, тому 
що добровільно ходити в 

музей – начебто нормально

спочатку Юля навіть трохи 
нервувалася

може, вона просто боялася, що 
без класної керівнички нас не 

впустять
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висновки

звісно, йти в музей чи не йти – особисте рішення кожного, 
адже ми живемо в демократичній країні і силою нікого

заганяти не збираємось

щодо нас, то ми трошки походили та й набачилися, тож 
можемо сказати, що варто сходити

радимо не боятися виходити за межі своєї культурної 
орбіти

нас ніхто не вкусив

було реально цікаво
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