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Короткий опис середовища 

 
Дослідження проблем і перспектив музеїв в Івано-Франківській області 

та можливостей їх участі в реалізації проекту здійснено в рамках проекту 
«Музейне коло Прикарпаття», що реалізується Регіональним туристично-
інформаційним центром за підтримки Програми МАТРА КАП Посольства 
Королівства Нідерландів в Україні 

Метою проекту є формування сприятливого середовища для розвитку 
та популяризації музеїв Прикарпаття. Адже відпочинок на Івано-
Франківщині стає дедалі популярнішим серед українських та іноземних 
туристів. Одним із визначальних факторів, що впливають на рішення гостей 
приїхати до регіону, є самобутня культура та багата історична спадщина. 
Важливе місце належить музеям. Поєднуючи містками історичної пам’яті 
невичерпні знання і духовні багатства, довершені зразки матеріальної 
культури, музейні експонати надзвичайно дієво впливають на формування 
особистості, долучають громадян до надбань національної та світової 
історико-культурної спадщини. 

Музеї - це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені 
для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної 
й духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і 
світової історико-культурної спадщини. Основними напрямами музейної 
діяльності є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, 
комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, 
реставраційна, пам'ятко-охоронна робота. За своїм профілем музеї 
поділяються на такі види: історичні, археологічні, краєзнавчі, природничі, 
літературні, мистецькі, етнографічні, технічні, галузеві тощо. 

На основі ансамблів, комплексів пам'яток та окремих пам'яток 
природи, історії, культури та територій, що становлять особливу історичну, 
наукову і культурну цінність, можуть створюватись історико-культурні 
заповідники, музеї-заповідники, музеї просто неба, меморіальні музеї-
садиби. 

Музейна справа - це спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової 
діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, 
вивчення і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної 
культури. Музейна справа уособлює національну музейну політику, 
музеєзнавство і музейну практику. 

В 58 громадських музеях Івано-Франківської області зберігається 
майже 295 тис. експонатів. Щорічно музеї відвідують понад 300 тис. осіб 

Фондові колекції музеїв поповнюються за рахунок бюджетних коштів, 
добровільних передач власниками своїх речей, які мають музейну цінність, 
а також за кошти, що надходять від надання платних послуг.  

Важливе місце у діяльності музеїв належить виставковій діяльності. 
Стаціонарні, пересувні, обмінні виставки суттєво доповнюють основні 
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експозиції музеїв, знайомлять відвідувачів з багатством музейного фонду 
нашої держави, дають змогу познайомитися з історичними та культурними 
цінностями інших народів. 

Традиційно музеями проводяться краєзнавчі, історичні, мистецькі, 
наукові конференції. Музеї Івано-Франківської області беруть участь у 
міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи, а 
саме проведенні міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів, 
виставок та участі в них, проведенні спільних наукових досліджень, 
здійсненні взаємного обміну музейною інформацією. 

 
 

Загальна характеристика проблем дослідження 
 
Стратегією діяльності РТІЦ є надання туристичної інформації, що 

сприяє розвитку туристичної індустрії, забезпечує захист інтересів 
споживачів туристичного продукту та об’єднує у своїй діяльності 
регіональну мережу. РТІЦ створений у серпні 2003 року Асоціацією 
економічного розвитку Івано-Франківщини, Радою з туризму Карпатського 
регіону та Івано-Франківською обласною організацією Спілки сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму в Україні.. 

На сьогодні найбільш поширеним є надання інформації про туристичні 
компанії, заклади розміщення та їх послуги. Однак, відчувається брак 
інформації про наявні в музеях експозиції, виставки та культурно-мистецькі 
заходи, які проводяться в регіоні, особливо наповнення програми 
перебування туристів так званим „інтелектуальним продуктом”. Її 
відсутність пов’язана в першу чергу із браком єдиного джерела актуальної 
інформації, недостатнім рівнем комп’ютеризації музеїв та фінансовою 
неспроможністю окремих музеїв самотужки організовувати рекламну 
кампанію про свої експонати, події чи виставки.  

Певне уявлення про сучасний стан музейної справи, проблеми та 
перспективи розвитку можуть дати результати проведеного соціологічного 
дослідження. 

 
 

Мета дослідження 
 
Метою дослідження є оцінка стану розвитку музейної справи в Івано-

Франківській області, визначення проблем та перспектив розвитку музеїв 
Івано-Франківщини шляхом організації заходів з удосконалення рівня 
менеджменту, маркетингу, в т.ч. виявлення додаткових послуг, які вони 
можуть надавати для залучення нових джерел доходів, організації нових 
напрямків діяльності і підвищення рівня якості обслуговування 
відвідувачів, та відбір закладів для реалізації проекту. А також пошук 
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шляхів формування сприятливого середовища для розвитку та 
популяризації музеїв Прикарпаття. 

У рамках проекту заплановано проведення ряду зустрічей із 
представниками музеїв області, управлінням культури Івано-Франківської 
облдержадміністрації з метою об’єднання музеїв Прикарпаття в ініціативну 
групу з подальшим створенням відокремленого напрямку в рамках РТІЦ та 
формуванням основ для розвитку Асоціації музеїв Прикарпаття, створення 
спільного інформаційного ресурсу про музеї Івано-Франківської області, на 
якому міститиметься інформація про діяльність музеїв області, можливості 
їх розвитку та покращення стану їх можливостей для доступу до наявних 
експонатів та інформації про них для широких верств населення.  

На основі проведеного дослідження в рамках проекту заплановано: 
- Формування бази даних музеїв Прикарпаття на основі розробленої 

анкети (перевірка адрес, даних керівників, години роботи, контактних 
даних, інформації про експонати та експозиції, їх особливості, авторів 
та фотографії); 

- Проведення круглого столу для представників музеїв щодо проблем, 
перспектив розвитку музейної справи на Прикарпатті та формування 
ініціативної групи з представників музеїв з метою створення умов для 
формування Асоціації музеїв Прикарпаття, проведення її регулярних 
засідань; 

- Проведення семінарів для працівників музеїв з питань збереження 
культурно-історичної спадщини області, розвитку музейної справи; 

- Започаткування діяльності обласного музейного порталу 
www.museums.if.ua, з інформацією про музеї Івано-Франківщини, 
графік роботи, опис діяльності, колекції, перелік експонатів, анонси 
музейних подій. Для початку передбачити функціонування порталу 
українською та англійською мовами;  

- Видання каталогу музеїв Прикарпаття накладом 2000; 
- Розробка та видання «візиток» для кожного музею Прикарпаття, в 

яких розмістити фотографію музею, адресу, години роботи; 
- Встановлення інформаційного стенду із матеріалами про музеї в 

Регіональному туристично-інформаційному центрі;  
- Поширення виданих матеріалів серед туристичних фірм та закладів 

проживання в області з метою забезпечення доступу до інформації 
про музеї туристам та мешканцям краю;  

- Проведення підсумкової конференції за результатами проекту, 
презентація досягнень та опрацювання плану спільної діяльності по 
закінченню проекту. 

 
Таким чином, врахування отриманих результатів соціологічного 

дослідження для реалізації подальших заходів за проектом, сприятиме 
формуванню сприятливого середовища для розвитку та популяризації 
музеїв Прикарпаття. 

http://www.museums.if.ua/
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Предметом дослідження є система музеїв та музейних комплексів в 

частині оцінки стану їх діяльності, проблем і перспектив розвитку та 
визначення пілотних закладів для участі в реалізації проекту. Об'єктом 
дослідження є музейні установи Прикарпаття. Респонденти є потенційними 
суб’єктами послуг Регіонального туристично-інформаційного центру. 

 
Основними завданнями дослідження є: 

- визначення переліку основних музейних установ Івано-
Франківської області та режиму їх роботи; 

- визначення основних напрямів діяльності установ; 
- формування основних проблем та шляхів їх вирішення; 
- визначення переліку основних та додаткових послуг установ; 
- визначення можливостей участі музейних установ у реалізації 

проекту; 
- налагодження активного діалогу та створення інформаційної 

платформи для обміну досвідом та інформацією;  
- нові знання з інформатизації даних про музейні експонати та 

експозиції. 
 
 
Методологія дослідження 

 
Дослідження використовувало стандартні анкети. Підхід полягав у 

тому, щоб вивчити думку закладів культури, що співпрацюють із 
Регіональним туристично-інформаційним центром в галузі надання послуг 
туристичної індустрії Івано-Франківщини. 

Анкети було попередньо тестовано на 2 засіданнях фокус-груп, а потім 
використано для інтерв’ю із музейними установами. Це дослідження 
аналізує діяльність основних музейних установ на Прикарпатті, проблеми і 
перспективи їх розвитку та участі в реалізації проекту. 

Результати дослідження будуть використані для формування бази 
даних закладів культури та мистецтва, покращення діяльності музейних 
установ, відбору закладів культури для участі в реалізації проекту, 
налагодження співпраці музейних установ з Регіональним туристично-
інформаційним центром для започаткування в рамках проекту нових 
ініціатив та послуг. 

З метою проведення ефективної оцінки діяльності музеїв Прикарпаття 
в рамках проекту «Музейне коло Прикарпаття» розроблено методологію 
та методику проведення соціологічного опитування  

Під час дослідження використано квантифікаційну методику, як групу 
методів, які дозволяють знайти кількісний вимір різноманітних якісних 
ознак. Потреба кількісних оцінок на заміну суб’єктивних якісних оцінок, 
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насправді, не підміняє ефект від морально-емоційного ставлення та оцінки 
певної ситуації. 

Саме тому, було запропоновано акумульований підхід та створення 
синтезованої методики, яка складається як з числових (статистичних) 
індикаторів, так і з результатів опитувань думки та суб’єктивних оціночних 
характеристик. 

Серед методів дослідження обрано анкетне опитування представників 
музейних установ. Для проведення опитування сформовано анкети 
закритого типу, з можливістю викладання респондентами своїх міркувань 
та побажань. Такий підхід дав можливість поглиблено проаналізувати 
проблему з точки зору споживача.  

Дослідження є першим кроком методології впровадження проекту, а 
його результати будуть використані при формуванні, започаткованих в 
рамках проекту нових ініціатив та визначенням тенденцій у вирішенні 
проблем музейних установ, а також підвищення обізнаності громадян з 
роботою музейних установ Прикарпаття 

Для пришвидшення обробки анкет та для забезпечення максимальної 
точності одержаних результатів, було запроваджено автоматичну 
комп’ютеризовану обробку. Такий метод дозволив практично уникнути 
ручної паперової роботи та відповідно помилок, які неминучі при ручному 
кодуванні та вводі даних. Розроблений перелік запитань для анкети був 
попередньо приведений до спеціалізованої форми, придатної для машинної 
обробки. Приведення до вигляду машинної форми полягало у нанесенні на 
анкету спеціальних ознак (реперні блоки, чекбокси та ін.). Заповнені анкети 
було пронумеровано і відскановано за допомогою швидкісного сканера з 
автоматичною подачею листів. Для автоматичного розпізнавання 
результатів заповнення і формування бази даних відповідей було 
використано програмне забезпечення ABBYY FORMREADER. Відкриті 
запитання додатково внесено до бази даних в ручному режимі.  

Запропонований звіт базується на аналітичному апараті програмного 
забезпечення SPSS, яке було використане для інтерпретації результатів 
дослідження.  

 
 

Характеристика вибірки 
 
Респондентами дослідження є музейні установи Івано-Франківської 

області. Під час опитування було розповсюджено 80 анкет, заповнено та 
повернуто респондентами 58 анкет. Вибірку було сформовано на основі 
переліку партнерів Регіонального туристично-інформаційного центру та 
інформаційної бази даних закладів культури.  

Сформована вибірка нараховує 58 установ і відображає їх 
організаційну структуру, різні типи закладів, форму власності та розміри 
установ (за кількістю працюючих). 
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У дослідженні взяли участь респонденти 12 районів Івано-Франківської 
області, а також 12 міст області: м. Болехів, м. Галич, м. Городенка, м. 
Долина, м. Івано-Франківськ, м. Калуш, м. Коломия, м. Косів, м. Надвірна, 
м. Рогатин, м. Тисмениця, м. Тлумач 

32,8%

1,7%

15,5%
3,4%

10,3%

6,9%

1,7%

3,4%

6,9%

1,7%

5,2%

5,2%
5,2%

Музеї розміщені в містах Богородчанський Верховинський Галицький
Городенківський Долинський Калуський Коломийський
Косівський Надвірнянський Снятинський Тисменицький
Тлумацький

Рисунок 1 – Розподіл музейних установ в розрізі районів, % 
 

м. Івано-Франківськ 
31,8%

м. Косів 
13,6%

м. Калуш 
9,1%

м. Коломия 
9,1%

м. Рогатин 
9,1%

м. Болехів 
4,5%

м. Галич 
4,5%

м. Долина 
4,5%м. Городенка 

4,5%

м. Надвірна 
4,5%

м. Тисмениця 
4,5%

 Рисунок 2 – Розподіл музейних установ по містах, % 
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За формою власності музейні установи розподілилися наступним 

чином: 

Немає відповіді
22,4%

державна
34,5%

приватна
13,8%

комунальна
20,7%

Інше
8,6%

 
Рисунок 3 – Розподіл музейних установ за формою власності, % 

 
За результатами дослідження третина закладів (34,5%) є державної 

форми власності, 20,7% - комунальної власності, 13,8% закладів має 
приватну форму власності, а 22,4% респондентів не вказали форму 
власності свого закладу. Також 8,6% вказали іншу форму власності - серед 
відповідей були зазначені такі: відомчий або громадський музеї. 

У дослідженні взяли участь музеї різного профілю. Серед них, 29,3% - 
краєзнавчі музеї, 22,4% - історичного, 19,0% - історично-краєзнавчого, 
12,1% - художнього профілів, а також 1,7 – архітектурного профілю з тих, 
хто відповів на це питання.  
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Інший
13,8%

Історичний
22,4%

Історично-краєзнавчий
19,0%

Краєзнавчий
29,3%

Архітектурний
1,7%

Художній
12,1%

Без відповіді
1,7%

Рисунок 4 – Розподіл респондентів за профілем діяльності, % 
 

Таблиця 1 – Розподіл музейних установ за профілем та формою 
власності, % 

Форма власності закладу 
Профіль закладу Немає 

відповіді Державна Приватна Комунальна Інше Разом 

Інший 6,9% 5,2% - - 1,7% 13,8% 
Історичний 1,7% 10,3% 1,7% 3,4% 5,2% 22,4% 
Історичний, 
краєзнавчий 5,2% 3,4% 1,7% 8,6% - 19,0% 

Архітектурний - 1,7% - - - 1,7% 
Без відповіді - - 1,7% - - 1,7% 
Краєзнавчий 8,6% 10,3% 5,2% 3,4% 1,7% 29,3% 
Художній - 3,4% 3,4% 5,2% - 12,1% 
Разом 22,4% 34,5% 13,8% 20,7% 8,6% 100,0% 

 
Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, 

науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань і фондів, 
експозиційна та екскурсійна робота, а також пропаганда історико-
культурної та літературної спадщини. 18% займається культурно-освітньою 
та 26,1% науково-дослідною роботою. Крім того, кожна п’ята установа 
займається екскурсійною діяльністю (26,1 %), комплектацією музейних 
зібрань і фондів – 11.7%.  
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Краєзнавство
8,1%

Культурно-освітня
18,0%

Науково-дослідна 
робота
26,1%

Трансляція 
відеофільмів

2,7%

Проведення 
екскурсій

21,6%

Збір старовинних 
речей
11,7%

Пропаганда 
історико-культурної 
та літературної 
спадщини

11,7%

 
Рисунок 5 – Розподіл респондентів за напрямами діяльності, % 
 
У музейних установах нараховується понад 114 постійних експозицій. 

Серед них, 34 експозицій з життя та творчості видатних людей, 37 – з 
побуту і етнографії, 22 – з визвольної боротьби українського народу, 13 – з 
історико-архітектурної спадщини та 8 – природничих експозиції. 
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63,8%

58,6%

37,9%

22,4%

13,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

з побуту та етнографії

з життя та творчості
видатних людей

з визвольної боротьби
укр. народу

з історико-архітектурної
спадщини

природничі експозиції

Рисунок 6 – Розподіл експозицій музейних установ за напрямами, % 
 

Відповіді в розрізі музейних установ наведені у таблиці 2. 
 
Таблиця 2 – Розподіл музейних установ за діючими постійними 

експозиціям,  

  

Діючі постійні експозиції 

З життя 
та 

творчості 
видатних 
людей 

З 
історико-
архітекту
рної 

спадщин
и 

Природн
ичі 

експозиці
ї 

З побуту 
та 

етнограф
ії 

З 
визвольн

ої 
боротьби 
укр. 

народу 

1 Музей побуту та етнографії 
Західного регіону Ні Ні Ні Так Ні 

2 Івано-Франківський Обласний 
художній музей Ні Ні Ні Ні Ні 

3 Музей Калущини Так Ні Ні Так Так 

4 Краєзнавчий музей ім. Леся 
Гринюка Так Ні Ні Так Так 

5 

Історико-краєзнавчий музей О. 
Довбуша (відділ Івано-
Франківського краєзнавчого 
музею) 

Так Так Так Так Ні 

6 
Коломийський музей народного 
мистецтва Гуцульщини та Покуття 
ім. Кобринського 

Так Ні Ні Так Ні 

7 Музей старовини Покуття 
"Просвіта" Ні Так Так Так Ні 

8 Бойової і трудової слави Ні Ні Ні Ні Ні 
9 Музей народного мистецтва Так Ні Ні Так Ні 
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Діючі постійні експозиції 

З життя 
та 

творчості 
видатних 
людей 

З 
історико-
архітекту
рної 

спадщин
и 

Природн
ичі 

експозиці
ї 

З побуту 
та 

етнограф
ії 

З 
визвольн

ої 
боротьби 
укр. 

народу 
10 Кутський краєзнавчий музей Ні Ні Ні Так Ні 
11 Історико-краєзнавчий Так Так Ні Ні Ні 

12 Івано-Франківський краєзнавчий 
музей Так Так Так Так Ні 

13 Музей родинних професій Ні Ні Ні Так Ні 

14 Народний музей освіти 
Прикарпаття Ні Ні Ні Ні Ні 

15 Музей визвольних змагань 
Прикарпатського краю Так Так Ні Ні Так 

16 Музей побуту та етнографії Ні Ні Ні Так Ні 

17 Музей історії міста Болехова імені 
Романа Скворія Так Ні Ні Так Так 

18 Гуцульщина Ні Так Ні Ні Так 

19 Народний музей Гуцульського 
театру Г.М.Хоткевича Так Так Ні Так Ні 

20 Хата-музей кінофільму "Тіні 
забутих предків" Так Так Ні Так Ні 

21 Музей-школа ім. Теофіла 
Кисілевського Ні Ні Ні Ні Ні 

22 Регіональний історико-
краєзнавчий музей Гуцульщини Ні Ні Так Так Так 

23 Музей – «Хата-Гражда» 
гуцульської господарки Ні Ні Ні Так Ні 

24 Літературно-меморіальний музей 
І.Франка Так Ні Ні Так Ні 

25 Краєзнавчий Ні Так Ні Ні Так 

26 Національний заповідник "Давній 
Галич" Ні Так Ні Так Ні 

27 Музей "Борцям за волю України" Ні Ні Ні Ні Ні 
28 Історико-краєзнавчий Ні Ні Так Так Так 

29 Музей історії села та визвольних 
змагань ім. Р. Шухевича Так Ні Ні Так Так 

30 Історико-краєзнавчий музей Ні Ні Так Так Так 
31 Борцям за волю України Ні Так Ні Ні Так 

32 Кімната музей при бібліотеці-
філіалі Ні Ні Ні Так Ні 

33 Краєзнавчий Так Ні Ні Так Так 
34 Музей історії села Так Ні Ні Так Ні 

35 Долинський краєзнавчий музей Т. і 
О.Антоновичів Так Ні Так Так Так 

36 Музей історії села Ні Ні Ні Так Так 

37 Обертинський історико-
краєзнавчий музей Так Так Ні Так Так 

38 

Історико-меморіальний музей 
Степана Бандери філіал музей 
визвольних змагань 
Прикарпатського краю 

Так Ні Ні Ні Ні 

39 Музей-оселя родини І. Франка Так Ні Ні Так Ні 
40 Краєзнавець Так Ні Так Ні Ні 
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Діючі постійні експозиції 

З життя 
та 

творчості 
видатних 
людей 

З 
історико-
архітекту
рної 

спадщин
и 

Природн
ичі 

експозиці
ї 

З побуту 
та 

етнограф
ії 

З 
визвольн

ої 
боротьби 
укр. 

народу 

41 Народний, зразковий історико-
краєзнавчий музей у с. Бортники Так Ні Ні Так Так 

42 Кімната-музей Марійки 
Підгірянки Так Ні Ні Ні Ні 

43 Історико-краєзнавчий музей 
селища Ворохта Так Ні Ні Ні Так 

44 Лісова скульптура Ні Ні Ні Ні Ні 

45 Домашній музей колекція жіночих 
прикрас Ні Ні Ні Так Ні 

46 
Музей села Криворівня в 
Криворівнянській середній школі 
ім. М. Грушевського 

Так Ні Ні Так Ні 

47 Музей родини Малявських Так Ні Ні Ні Ні 

48 Музей марійки Підгірянки Так Ні Ні Ні Ні 
 

49 Музей-садиба Миколи Угрина-
Безгрішного - філіал Так Ні Ні Так Ні 

50 
Музей-пам’ятка дерев’яної 
архітектури і живопису16-19 ст. - 
церква Св.Духа (філіал ІФОХМ) 

Ні Ні Ні Ні Ні 

51 Музей історії Надвірнящини Так Ні Ні Так Так 
52 Літературний музей Прикарпаття Так Ні Ні Ні Так 

53 Музей історії села Іллінці 
Снятинського району Так Ні Ні Так Так 

54 Музей визвольних змагань 
Покутського краю Ні Ні Ні Так Так 

55 Літературно-меморіальний музей 
І.Федорака Так Ні Ні Ні Ні 

56 Музей історії міста Тисмениця Так Так Ні Так Так 

57 Народний краєзнавчий музей ім. 
Ю.Целевича Так Ні Ні Ні Ні 

58 Музей Михайла Грушевського Так Ні Ні Так Ні 
 

Розподіл музейних установ за кількістю працюючих представлено на 
Рисунку 7. 

У 74,1% закладів від їх загальної кількості чисельність працівників 
складає до 5 осіб; 8,6% - 20 ос. і більше; 3,4% - від 5 до 10 ос.; 6,9% - від 10 
до 20 ос. 6,9% респондентів не вказали кількості працюючих у своєму 
закладі. 
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Немає відповіді (не 
відмічено жодної)

6,9%

до 5 чол
74,1%

від 10 до 20 чол
6,9%

від 5 до 10 чол
3,4%

20 і більше
8,6%

 
Рисунок 7 – Розподіл музейних установ за кількістю працівників, % 

 
Як видно з наведених даних, музейні заклади державної форми 

власності представлені музеями з досить різною кількістю працюючих, 
однак є характерним те, що переважають заклади із чисельністю до 5 осіб.  

 
Таблиця 3 – Розподіл музейних установ за формою власності та 

кількістю працівників, % 
Кількість працівників Форма 

власності Немає 
відповіді до 5 ос. від 6 до 

10 ос. 
від 11 до 

20 ос. 
21 і 

більше Разом 

Немає 
відповіді - 19,0% 1,7% 1,7% - 22,4% 

державна 3,4% 25,9% 1,7% - 3,4% 34,5% 
комунальна - 13,8% - - - 13,8% 
приватна 1,7% 10,3% 3,4% - 5,2% 20,7% 
інша 1,7% 5,2% - 1,7% - 8,6% 
Разом 6,9% 74,1% 6,9% 3,4% 8,6% 100,0%

 
Музейні установи із чисельністю працюючих до 5 осіб - це, в 

основному, заклади приватної форми власності та майже половина установ 
державної і комунальної. Кількість працівників від 6 до 10 осіб 
нараховується в кожному десятому закладі приватної форми власності. 
Заклади з чисельністю 21 і більше осіб мають переважно державну та 
приватну форми власності. 
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Так 
12,1%

Ні 
82,8%

Без відповіді
5,2%

 
Рисунок 8 – Розподіл музейних установ за наявністю філій, % 

 
За результатами дослідження 12,1% закладів мають філії, у той час як 

82,8% респондентів відповіли, що не мають філій та 5,2% респондентів не 
відповіли на це запитання. 

 
Таблиця 4 – Розподіл музейних установ, у яких є філії,  

за кількістю працівників, % 
Кількість працюючих Наявність у 

закладів філій Немає 
відповіді до 5 ос. від 6 до 

10 ос. 
від 11 до 

20 ос. 
21 ос. і 
більше Разом 

Так - 42,9% - - 57,1% 100% 
 
Заклади, в яких є філії, переважно мають чисельність 21 і більше осіб 

(57,1%). Решта опитаних музеїв мають чисельність працівників до 5 осіб. 
Як свідчать відповіді респондентів, більше половини музейних установ 

розміщуються в будівлях (приміщеннях), що не мають історико-
архітектурної особливості. Про це зазначили 53,4% респондентів. 41,4% 
опитаних відповіли, що споруда, в якій розміщений їх заклад, має історико-
архітектурної особливості та 5,2% респондентів не відповіли на це 
запитання.  
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Так
41,4%

Ні
53,4%

Немає відповіді
5,2%

 
Рисунок 9 – Розподіл відповідей респондентів щодо запитання «Чи має 

споруда, в якій розміщено Ваш заклад, історико-архітектурну 
особливість?», % 

 
Майже половини будівель (48,1%), в яких розміщені музейні установи, 

споруджені до 1939 року. За результатами дослідження, 1 будівля 
споруджена в XVI ст., 2 – в XVII ст., 7 – в XIX ст., 16 – в XX ст. до 1939 
року, 21 – в XX ст. за часів СРСР, 7 – в XX ст. за часів незалежної України. 
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Рисунок 10 – Розподіл відповідей щодо споруди, в якій розміщено музейні 
заклади з історико-архітектурною особливістю, за віком спорудження, 

% 
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На запитання „Скільки років Вашому закладу?”, 6,9% респондентів 

відповіли, що їхньому закладу понад 50 років; 37,9% - від 11 до 20 років; 
17,2% - від 21 до 50 років; 13,8% - від 6 до 10 років; 10,3% - від 1 до 5 років 
та 5,2% - менше 1 року. 

Без відповіді
8,6%

<1
5,2%

1-5
10,3%

6-10
13,8%

11-20
37,9%

21-50
17,2%

51 і більше
6,9%

 
Рисунок 11 – Розподіл музейних закладів за терміном діяльності?, % 
 
Таблиця 5 – Розподіл музейних закладів за терміном діяльності та 

формою власності, % 
Скільки років Вашому закладу? Форма 

власності Немає 
відповіді < 1 1-5 6-10 11-20 21-50 51 і 

більше Разом 

Немає 
відповіді 3,4% 1,7% 1,7% 1,7% 8,6% 5,2% - 22,4% 

державна 1,7% 1,7% 5,2% 3,4% 12,1% 6,9% 3,4% 34,5% 
приватна - - 1,7% 5,2% 5,2% 1,7% - 13,8% 
комунальна - 1,7% - 1,7% 10,3% 3,4% 3,4% 20,7% 
Інше  3,4% - 1,7% 1,7% 1,7% - - 8,6% 
Разом 8,6% 5,2% 10,3% 13,8% 37,9% 17,2% 6,9% 100,0%

 
В опитувальній анкеті респондентам було запропоновано вказати 

режим роботи закладів. Більшість закладів працює цілий тиждень. 
Половина закладів не працює в суботу, неділю та понеділок. Деякі заклади 
мають вихідні дні серед тижня і переважно це середа та четвер. 

В основному заклади розпочинають свою роботу не пізніше, ніж 10 
година ранку. Так, 9,3% закладів розпочинають свою роботу в 8 годині 
ранку, 30,2% закладів - в 9 годині ранку, 37,2% - в 10 годині ранку. 
Завершують роботу заклад переважно в 18.00 (34,9% закладів) та 17.00 

18    
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(27,9%). Третина закладів мають обідню перерву з 13.00 до 14.00. Більше 
половини закладів не вказали про наявність обідньої перерви, що можна 
розцінювати як те, що ці заклади працюють без перерви. 

Проведене опитування серед музейних закладів дозволяє в повному 
обсязі сформувати інформаційну базу даних цих підприємств. Сформована 
інформація буде цікава користувачеві як на рахунок адресних даних, 
режиму роботи так і основних напрямів діяльності та послуг, які надають 
музейні установи, а також напрямів співпраці між закладами.  

 
 

Основні проблеми та шляхи їх вирішення 
 
Серед основних проблем музейних установ є незадовільне їх 

фінансування. Через брак коштів практично не відбувається оновлення 
експозицій та придбання нових експонатів, не проводяться ремонтно-
реставраційні роботи, вимагає фінансування планова реставрація музейних 
колекцій. В останні роки не виділяються кошти на придбання експонатів. У 
зв’язку з цим втрачаються цілі пласти історичних, художніх цінностей. 
Мало поповнюються музеї особистими архівами, що надходять з родин 
відомих людей краю, адже і на ці експонати потрібні кошти. Через 
матеріальну скруту колекціонери часто збувають унікальні пам’ятки за 
межі України. 

Через відсутність коштів, недобудовані та незавершені перебудови 
експозицій в музеях, не проводяться належні рекламні заходи, видавнича 
діяльність (видання каталогів виставок, наукових збірників, альманахів, 
рекламної продукції), не здійснюється каталогізація та фотофіксація 
музейних колекцій, не проводиться реставрація музейних експонатів 

Другою серйозною проблемою в діяльності установ є незадовільне їх 
матеріально-технічне забезпечення, брак площ та відсутність відповідних 
приміщень. Не підтримується належний тепловий і вологісний режим в 
експозиціях і фондових приміщеннях. Недостатні експозиційні площі 
музейних установ та приміщення для розміщення фондів.  

Третьою із найбільш серйозних проблем музейних установ є 
відсутність активної рекламно-інформативної політики для музеїв. 
Респонденти часто відповідають, що інформації мало і що є велика потреба 
в проведенні рекламної кампанії серед людей 

За результатами дослідження ці проблеми спричинені перш за все 
недостатнім фінансуванням музейних установ і є однією із найбільш 
серйозних проблем в їх діяльності. Про це вказали 67,2% респондентів. 
20,7% респондентів переконані, що стан розвитку музейної справи в 
України та проблеми в діяльності музейних установ спричинені 
недосконалістю законодавства. Серед вагомих причин виникнення проблем 
є недостатній доступ до інформації, про що вказали 22,4% респондентів. 
24,1% опитаних закладів вважають, що проблеми в їх діяльності спричинені 
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браком спеціалізованого навчання для працівників, та 15,5% - недостатнім 
промоціюванням їх діяльності. Тільки 8,6% респондентів вважають, що 
причиною проблем є відсутність кваліфікованих кадрів та 15,5% - 
недосконалою системою управління закладом. 

8,6%

15,5%

15,5%

20,7%

22,4%

24,1%

67,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

відсутність кваліфікованих
кадрів

недосконалістю системи
управління закладом

недостатнім
промоціюванням

недосконалістю
законодавства

недостатній доступ до
інформації

браком спеціалізованого
навчання для працівників

музею

недостатнім
фінансуванням

Рисунок 12 – Рейтинг причин виникнення проблем музейних установ, % 
 

Відповіді в розрізі музейних установ наведені у таблиці 6. 
  

Таблиця 6 – Розподіл музейних закладів за висловленими проблемами 
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1 
Музей побуту та 
етнографії Західного 
регіону 

Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

2 Івано-Франківський 
Обласний художній музей Так Так Так Так Так Так Так 

3 Музей Калущини Так Ні Так Так Ні Ні Так 

4 Краєзнавчий музей ім. 
Леся Гринюка Так Так Так Ні Ні Ні Ні 

5 

Історико-краєзнавчий 
музей О. Довбуша (відділ 
Івано-Франківського 
краєзнавчого музею) 

Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

6 Бойової і трудової слави Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 
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7 

Коломийський музей 
народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття 
ім. Кобринського 

Так Ні Так Так Ні Ні Так 

8 Музей старовини Покуття 
"Просвіта" Ні Ні Ні Ні Так Ні Ні 

9 Музей народного 
мистецтва Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

10 Кутський краєзнавчий 
музей Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

11 Історико-краєзнавчий Ні Ні Так Ні Ні Так Ні 

12 Івано-Франківський 
краєзнавчий музей Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

13 Музей родинних професій Ні Ні Ні Ні Ні Так Ні 

14 Народний музей освіти 
Прикарпаття Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

15 Музей визвольних змагань 
Прикарпатського краю Так Так Ні Ні Ні Так Так 

16 Музей побуту та 
етнографії Ні Так Ні Ні Ні Ні Ні 

17 
Музей історії міста 
Болехова імені Романа 
Скворія 

Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

18 Гуцульщина Ні Ні Ні Ні Ні Ні Так 

19 
Народний музей 
Гуцульського театру 
Г.М.Хоткевича 

Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

20 Хата-музей кінофільму 
"Тіні забутих предків" Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

21 Музей-школа ім.Теофіла 
Кисілевського Так Ні Ні Ні Ні Так Ні 

22 
Регіональний історико-
краєзнавчий музей 
Гуцульщини 

Так Так Так Так Так Так Ні 

23 Музей - "Хата-Гражда" 
гуцульської господарки Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

24 Літературно-меморіальний 
музей І.Франка Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

23 Краєзнавчий Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

26 Національний заповідник 
"Давній Галич" Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

27 Музей "Борцям за волю 
України" Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

28 Історико-краєзнавчий Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

29 
Музей історії села та 
визвольних змагань ім. 
Р.Шухевича 

Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

30 Історико-краєзнавчий 
музей Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 
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31 Борцям за волю України Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

32 Кімната музей при 
бібліотеці-філіалі Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

33 Краєзнавчий Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 
34 Музей історії села Так Ні Ні Ні Так Ні Так 

35 Долинський краєзнавчий 
музей Т. і О.Антоновичів Так Так Ні Ні Ні Так Так 

36 Музей історії села Так Ні Ні Ні Так Ні Так 

37 

Історико-меморіальний 
музей Степана Бандери 
філіал музей визвольних 
змагань Прикарпатського 
краю 

Так Так Так Так Так Так Так 

38 Музей-оселя родини 
І.Франка Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

39 
Народний, зразковий 
історико-краєзнавчий 
музей у с.Бортники 

Так Ні Ні Ні Так Ні Ні 

40 Кімната-музей Марійки 
Підгірянки Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

41 Обертинський історико-
краєзнавчий музей Так Ні Ні Ні Так Ні Так 

42 Історико-краєзнавчий 
музей селища Ворохта Ні Так Ні Ні Так Ні Так 

43 Краєзнавець Так Ні Ні Ні Так Ні Ні 
44 Лісова скульптура Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

45 Домашній музей колекція 
жіночих прикрас Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

46 
Музей села Криворівня в 
Криворівнянській середній 
школі ім. М.Грушевського 

Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

47 Музей родини Маляських Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 
48 Музей марійки Підгірянки Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

49 
Музей-садиба Миколи 
Угрина-Безгрішного - 
філіал 

Так Так Ні Ні Ні Ні Ні 

50 

Музей-пам’ятка дерев’яної 
архітектури і живопису16-
19 ст.,- церква св. 
Духа(філіал ІФОХМ) 

Так Так Ні Ні Ні Ні Ні 

51 Музей історії 
Надвірнящини Ні Ні Так Ні Ні Ні Ні 

52 Літературний музей 
Прикарпаття Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

53 Музей історії села Іллінці 
Снятинського району Ні Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

54 Музей визвольних змагань 
Покутського краю Так Ні Ні Ні Так Ні Так 

55 Музей М. Грушевського Так Ні Ні Ні Так Так Так 
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56 Літературно-меморіальний 
музей І.Федорака Так Так Так Ні Ні Ні Ні 

57 Музей історії міста 
Тисмениця Так Ні Ні Ні Ні Ні Ні 

58 Народний краєзнавчий 
музей ім. Ю.Целевича Так Так Ні Ні Так Ні Так 

 
Як свідчать результати опитування, основними шляхами вирішення 

проблем та забезпечення ефективної діяльності є перш за все належне 
фінансове забезпечення діяльності музейних установ, в тому числі за 
рахунок коштів меценатів, спонсорів та державного бюджету. Про це 
вказали 50,9% респондентів. Бюджетне фінансування повинно 
спрямовуватись і на матеріально-технічне забезпечення, розробку і 
реалізацію регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи. 
Другим напрямком вирішення проблем, на думку респондентів, є 
вдосконалення законодавства та державна підтримка музейної справи в 
Україні. Цей шлях вирішення проблем вказали 19,3% опитаних закладів. 
Серед важливих шляхів вирішення проблем респонденти зазначили 
необхідність проведення навчання для працівників 15,8% 
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19,3%

 
Рисунок 13 – Розподіл відповідей респондентів щодо шляхів 

вирішення проблеми, %  
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Як вказали респонденти, держава недооцінює роль культури в розвитку 
суспільства, так вважає 69% опитаних музейних установ. 10,3% вважають 
політику ганебною, що може принести негативні наслідки в майбутньому. 
Тільки 3,4% вважають, що політика відповідає потребам сьогодення 

недооцінює роль 
культури в  розвитку 

суспільства
69,0%

помилка
10,3%

без відповіді
6,9%

відповідає потребам 
сьогодення

3,4%

ганебна політика, яка 
дасть негативні 
результати в  
майбутньому

10,3%

 
Рисунок 14 - Розподіл відповідей респондентів щодо оцінки держави 

в галузі культури 
 
Вирішальними, за результатами опитування, для розвитку музейних 

установ є державна політика в галузі культури (77,3%) та розміри 
фінансування (72,4%). Кожен третій опитаний вказав також зацікавленість 
та професіоналізм працівників – 34,5%, 22,4% опитаних вважає, що для 
розвитку музеїв потрібно налагодити співпрацю з іншими музеями; чверть 
опитаних вказали на необхідність допомоги спонсорів і меценатів (25,9%). 
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Рисунок 15 - Розподіл відповідей респондентів щодо вирішального 
значення для розвитку музеїв, % 

 
Більшість респондентів вважають, що органи державної влади 

приділяють недостатню увагу музейним установам, а саме 51,7%, тільки 
кожен четвертий заклад вважає, що достатньо 25,9%. 13,8% респондентів 
ще не визначились. 

без відповіді
8,6%

Так
25,9%

Ні
51,7%

Не знаю
13,8%

 
Рисунок 16 - Розподіл відповідей на питання «Чи достатню увагу 

приділяють Вашому музею органи державної влади?», % 
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Дослідження показало, що 60,3% респондентів вважають, що 
необхідно проведення реформ в музейній галузі. Третина респондентів не 
визначилось (29,3%) і тільки 3,4% вважають, що реформи не потрібні. 
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Рисунок 17 - Розподіл відповідей респондентів щодо необхідності 

проведення реформ в музейній галузі, % 
 
Серед необхідних реформ респонденти вказали на необхідність 

державної підтримки музейної справи (35,1%); покращення кадрової 
політики і вдосконалення керівництвами музеїв – 21,6%; розширення 
послуг та їх кількості – 18,9%; об’єднання музеїв в Асоціацію та 
інформаційне забезпечення музеїв – 5,4%, а також підвищення свідомості 
громадян – 2,7%. 
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Підвищення свідомості громадян

Рисунок 18 - Розподіл відповідей респондентів щодо необхідних реформ в 
музейній галузі, % 
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Незважаючи на існуючі проблеми в діяльності музейних установ, як 
свідчать результати опитування, більшість респондентів (79,3%) готова 
взяти участь у реалізації проектів щодо покращення розвитку свого закладу, 
5,2% респондентів відповіла, що не бере участі та 6,9 % - не відповіли на це 
запитання. 

Так
79,3%

Ні
5,2%

Не знаю
8,6%

Немає відповіді
6,9%

 
Рисунок 19 – Чи готові Ви взяти активну участь в реалізації проектів? 

 
Більшість респондентів (77,6%) відповіла, що бере участь у навчальних 

заходах та програмах. Тільки 19,0% відповіла, що не бере участі та 3,4% - 
не відповіли на це запитання. 

 

Немає відповіді
3,4%

Так
77,6%

Ні
19,0%

 
Рисунок 20 – Розподіл відповідей щодо участі в навчальних заходах, % 
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Серед тих респондентів, хто не бере участі у навчальних заходах та 

програмах, 41,6% - не мають часу і можливості, 33,3% - бо їх не 
запрошують. Серед інших причин було названо погану поінформованість 
музейних працівників про проведення таких навчальних заходів та 
відсутність фінансування 

Не маю часу і 
можливості

41,7%

Немає інформації
16,7%

Немає 
фінансування

8,3%

Не запрошують 
33,3%

 
Рисунок 21 – Розподіл відповідей респондентів щодо причин 

неучасті в навчальних програмах, %  
 

Під час опитування респонденти активно відповідали на запитання 
щодо того, з яких питань вони хотіли б пройти навчання. Серед 
найважливіших питань респондентами було названо специфіку 
індивідуальності кожного музею (25,0% від загальної кількості 
респондентів); музеєзнавство та музейна справа (25,0%); співпрацю з 
іншими музеями (13,3%); оформлення експозицій 11,7%. В цілому, 
респонденти назвали понад 50 тематик навчальних програм та семінарів, 
що свідчить про необхідність проведення навчальних програм для 
музейних установ та велику зацікавленість музейних працівників в 
проведення таких навчань. 
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Рисунок 22 – Рейтинг тематик навчальних програм для музейних 
установ, % 

 
Надання послуг 

 
Серед видів послуг, які надають музейні установи, 96,6% респондентів 

назвали екскурсійну діяльність; 36,2% - надання консультацій, науково-
методична допомога та експертна оцінка; 72,4% - організація експозицій, 
виставок, концертів. 58,6% - організація етнографічних свят та дозвілля. 
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Рисунок 23 – Розподіл видів послуг музейних установ, % 
 
У час надзвичайно високої поінформованості суспільства, доволі 

складно залучати відвідувачів до музею, а тому заклади постійно шукають 
нові форми роботи.  

За результатами дослідження 50% респондентів планують 
запроваджувати нові види послуг, тільки 19,0% - не планують вводити нові 
види послуг та 22,4% - не знають, чи будуть вводити нові послуги. 8,6% 
респондентів не відповіли на це запитання.  

Немає в ідпов іді
8,6%

Так
50,0%

Ні
19,0%

Не знаю
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Рисунок 24 – Розподіл відповідей респондентів щодо запровадження 
нових видів послуг, % 
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Відповіді в розрізі музейних установ наведені у таблиці 7. 

 
Таблиця 7 – Розподіл музейних установ за відповідями щодо 

запровадження нових видів послуг 
1 Музей побуту та етнографії Західного регіону Ні 
2 Івано-Франківський Обласний художній музей Так 
3 Музей Калущини Так 
4 Краєзнавчий музей ім. Леся Гринюка Не знаю 

5 Історико-краєзнавчий музей О. Довбуша (відділ Івано-Франківського 
краєзнавчого музею) Не знаю 

6 Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. 
Кобринського Так 

7 Музей старовини Покуття "Просвіта" Ні 
8 Бойової і трудової слави Так 
9 Музей народного мистецтва Не знаю 
10 Кутський краєзнавчий музей Так 
11 Історико-краєзнавчий Не знаю 
12 Івано-Франківський краєзнавчий музей Так 
13 Музей родинних професій Так 
14 Народний музей освіти Прикарпаття Ні 
15 Музей визвольних змагань Прикарпатського краю Так 
16 Музей побуту та етнографії Не знаю 
17 Музей історії міста Болехова імені Романа Скворія Так 
18 Гуцульщина Немає відповіді 
19 Народний музей Гуцульського театру Г.М.Хоткевича Так 
20 Хата-музей кінофільму "Тіні забутих предків" Так 
21 Музей-школа ім. Теофіла Кисілевського Так 
22 Регіональний історико-краєзнавчий музей Гуцульщини Так 
23 Музей - "Хата-Гражда" гуцульської господарки Не знаю 
24 Літературно-меморіальний музей І.Франка Так 
23 Краєзнавчий Ні 
26 Національний заповідник "Давній Галич" Так 
27 Музей "Борцям за волю України" Так 
28 Історико-краєзнавчий Ні 
29 Музей історії села та визвольних змагань ім. Р.Шухевича Немає відповіді 
30 Історико-краєзнавчий музей Не знаю 
31 Борцям за волю України Не знаю 
32 Кімната музей при бібліотеці-філіалі Так 
33 Краєзнавчий Не знаю 
34 Музей історії села Ні 
35 Долинський краєзнавчий музей Т. і О.Антоновичів Так 
36 Музей історії села Так 

37 Історико-меморіальний музей Степана Бандери філіал музей визвольних 
змагань Прикарпатського краю Так 

38 Музей-оселя родини І.Франка Так 
39 Народний, зразковий історико-краєзнавчий музей у с.Бортники Так 
40 Кімната-музей Марійки Підгірянки Ні 
41 Обертинський історико-краєзнавчий музей Так 
42 Історико-краєзнавчий музей селища Ворохта Так 
43 Краєзнавець Ні 
44 Лісова скульптура Не знаю 
45 Домашній музей колекція жіночих прикрас Немає відповіді 
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46 Музей села Криворівня в Криворівнянській середній школі ім. 
М.Грушевського Ні 

47 Музей родини Маляських Так 
48 Музей марійки Підгірянки Немає відповіді 
49 Музей-садиба Миколи Угрина-Безгрішного-філіал Ні 

50 Музей-пам’ятка дерев’яної архітектури і живопису16-19 ст.,- церква Св. 
Духа (філіал ІФОХМ) Ні 

51 Музей історії Надвірнящини Не знаю 
52 Літературний музей Прикарпаття Так 
53 Музей історії села Іллінці Снятинського району Не знаю 
54 Музей визвольних змагань Покутського краю Так 
55 Літературно-меморіальний музей І.Федорака Немає відповіді 
56 Музей історії міста Тисмениця Не знаю 
57 Народний краєзнавчий музей ім. Ю.Целевича Так 
58 Музей Михайла Грушевського Так 

 
Під час опитування, музейні установи, що планують вводити нові 

послуги, назвали таких послуг 46. 
Серед послуг, які планують запроваджувати музейні установи, 

найбільший відсоток складають експертні, консультативні та реставраційні 
послуги; нові експозиції та нові екскурсійні маршрути; виготовлення та 
розповсюдження сувенірної продукції; проведення наукових досліджень та 
розширення музейного фонду; проведення тематичних лекцій, виїзних 
виставок; запровадження видавничої діяльності (видавництво каталогів, 
буклетів); готельні послуги. 

На сьогодні, музейні установи переважно не мають автостоянок з 
охороною. Так, тільки 5,2% респондентів вказали на те, що вони можуть 
надати туристам послуги автостоянки з охороною. Незначна частина 
установ (17,2%) має в наявності сувенірні крамниці.  

6,9% музейних установ надають послуги ресторанів. Тільки 4 закладів 
вказали потужність ресторанів. Це, в основному, заклади на 20 посадкових 
місць. 

Тільки 10,3% респондентів надають послуги перекладача. Школа 
майстрів є в 5,2% респондентів. 

Серед інших додаткових послуг, деякі музейні установи надають 
освітні та інформаційні послуги, займаються видавничою діяльністю 

Ціна вхідного квитка для дорослої особи, в основному, складає від 1 до 
5 гривень. Однак, ряд респондентів вказало, що вартість вхідного квитка 
складає від 12 гривень, а в третині закладів вхід вільний, або відвідувачі 
роблять добровільні пожертвування. 
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Рисунок 25 – Розподіл відповідей респондентів щодо вартості 

вхідного квитка, % 
 
Більшість музейних установ надають знижку на вартість вхідних 

квитків дітям та молоді у віці до 16 років. Деякі заклади мають знижки для 
студентів. Переважно вартість вхідного квитка для цієї категорії 
відвідувачів складає від 50 коп. до 1 гривні.  

Фінансування музеїв залежно від форм власності здійснюється за 
рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів та коштів 
підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян. Під час опитування 
більшість установ вказали бюджетне фінансування, що можна розцінювати 
як те, що музейні установи переважно здійснюють свою діяльність за 
рахунок коштів бюджетів різних рівнів, з них більше половини - за рахунок 
Державного бюджету.  

Ряд закладів вказали додаткові джерела фінансування, а саме: плату за 
відвідування музеїв і виставок; кошти, одержувані за науково-дослідні 
роботи, видачу висновків на реконструкцію, та інші роботи, які виконує 
музейний заклад на замовлення; прибутки від реалізації сувенірної 
продукції, видавничої діяльності; плату за кіно - і фотозйомки; а також 
спонсорську допомогу та добровільні пожертвування.  
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Рисунок 26 – Розподіл відповідей респондентів щодо забезпечення 

коштами, % 
 
 Незважаючи на різний розмір річного бюджету, більшість 

респондентів відповіли, що їх бюджет не відповідає реальним потребам 
закладу.  

Серед тих респондентів, хто відповів на це запитання, кожен третій 
заклад вказав на те, що існуючий річний бюджет задовольняє до 20% 
реальних потреб закладу. Ряд закладів вказали, що бюджет покриває 50% і 
80%.  

 
Як свідчать результати дослідження, середня кількість відвідувачів 

музеїв у рік складає до 1 тисячі осіб. Про це вказали 51,7 % респондентів; 
від 1001 до 2500 осіб відвідує 13,8% музеїв; від 2501 до 5000 осіб – 10,3%; 
від 5001 до 10000 осіб – 6,9 %, від 10001 до 100000 – 3,4%. Не вказали 
кількості відвідувачів 10,3% музейних установ. 
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Рисунок 27 – Розподіл відповідей респондентів щодо середньої кількості 

відвідувачів музею, % 
 
Позитивною тенденцію в розвитку музеїв Прикарпаття є те, що за 

останні 5 років кількість відвідувачів зросла, про що відмітили 60,3% 
респондентів, у 27,6% музеїв – кількість відвідувачів не змінилась та 12,1% 
- не відповіли на це запитання. 
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12,1%

кількість 
відвідувачів зросла

60,3%

кількість 
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Рисунок 28 – Розподіл відповідей респондентів щодо зміни відвідуваності 

музеїв за останні п’ять років, % 
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Рисунок 29 – Розподіл відповідей респондентів на запитання  

“Що, на Ваш погляд, користується найбільшим попитом 
 у відвідувачів музею”, % 

 
Найбільшим попитом серед відвідувачів музейних установ 

користується етнографія і побут (про це вказали 52,6% респондентів). 
Цікавими є для відвідувачів виставки та екскурсії (21,1% респондентів), 
старі книги, фото, документи та історія населених пунктів (відповіді 
розподілились відповідно по 15,8%), старовинні речі (13,2%) та історична 
цінність споруд (7,9%). 

 
 

Участь в реалізації проекту 
 
Переважна більшість музейних установ (79,3% від загальної кількості 

опитаних установ) готові взяти активну участь у реалізації проекту.  
Тільки 5,2% сказали, що не хочуть і 8,6% респондентів ще не 

визначились. 
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Рисунок 30 – Розподіл відповідей респондентів щодо готовності взяти 
участь у реалізації проекту, % 

 
Відповіді респондентів щодо способу підтримки реалізації проекту 

розподілились наступним чином. Дві третини закладів готові брати участь в 
проведенні заходів (63,8%), третина готова забезпечувати інформацією 
(31%); 22,4% готові підтримати організаційно; 12,1% - наданням 
консультацій і 8,6% - фінансово. 
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Рисунок 31 – Розподіл відповідей  щодо способу підтримки проекту, % 
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Брати особисту участь у проведенні різних заходів готові 63,8% 

музейних установ, інформаційно – 31,0% музейних установ; організаційно 
(надати приміщення, технічні засоби, тощо) – 22,4% респондентів. 
Надавати консультації готові 12,1% опитаних музейних установ та 8,6% - 
готові підтримувати фінансово. 

 
Відповіді в розрізі музейних установ наведені у таблиці 8. 
 

Таблиця 8 – Розподіл музейних установ за відповідями щодо участі в 
проекті «Музейне коло Прикарпаття» 
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1 
Музей побуту та етнографії 
Західного регіону Ні Ні Ні Ні Ні 

2 
Івано-Франківський Обласний 
художній музей Так Так Ні Так Ні 

3 Музей Калущини Так Так Так Так Ні 
4 Краєзнавчий музей ім. Л. Гринюка Так Ні Ні Ні Ні 

5 

Історико-краєзнавчий музей О. 
Довбуша (відділ І-Ф краєзнавчого 
музею) 

Так Ні Ні Ні Ні 

6 

Коломийський музей народного 
мистецтва Гуцульщини та Покуття 
ім. Кобринського 

Так Так Так Так Ні 

7 
Музей старовини Покуття 
"Просвіта" Ні Ні Так Так Ні 

8 Бойової і трудової слави Ні Ні Ні Ні Ні 
9 Музей народного мистецтва Ні Так Так Ні Ні 

10 Кутський краєзнавчий музей Ні Ні Так Ні Ні 
11 Історико-краєзнавчий Так Ні Ні Ні Ні 

12 
Івано-Франківський краєзнавчий 
музей Так Так Так Ні Ні 

13 Музей родинних професій Так Ні Ні Ні Так 

14 
Народний музей освіти 
Прикарпаття Ні Ні Ні Ні Ні 

15 
Музей визвольних змагань 
Прикарпатського краю Так Так Так Ні Ні 

16 Музей побуту та етнографії Так Ні Ні Ні Ні 
17 Гуцульщина Ні Ні Ні Ні Ні 



Проект «Музейне коло Прикарпаття» 

   39 

 

Заклад 

Бр
ат
и 
ос
об
ис
ту

 у
ча
ст
ь 

у 
пр
ов
ед
ен
ні

 р
із
ни
х 

за
хо
ді
в 

О
рг
ан
із
ац
ій
но

 
(п
ри
мі
щ
ен
ня

, т
ех
ні
чн
і 

за
со
би

) 

Ін
фо

рм
ац
ій
но

 

Н
ад
ав
ат
и 

ко
нс
ул
ьт
ат
ив
ну

 
до
по
мо

гу
 

Ф
ін
ан
со
во

 

18 
Музей історії міста Болехова імені 
Романа Скворія Ні Ні Так Ні Так 

19 
Народний музей Гуцульського 
театру Г.М.Хоткевича Так Ні Так Ні Ні 

20 
Хата-музей кінофільму "Тіні 
забутих предків" Ні Ні Ні Ні Ні 

21 
Музей-школа ім. Теофіла 
Кисілевського Так Ні Так Ні Так 

22 
Регіональний історико-
краєзнавчий музей Гуцульщини Так Так Так Так Так 

23 
Музей -"Хата-Гражда" гуцульської 
господарки Так Ні Ні Ні Ні 

24 
Літературно-меморіальний музей 
І.Франка Так Так Ні Ні Ні 

23 Краєзнавчий Ні Ні Так Ні Ні 

26 
Національний заповідник "Давній 
Галич" Так Ні Ні Ні Ні 

27 Музей "Борцям за волю України" Ні Ні Ні Ні Ні 
28 Історико-краєзнавчий Ні Ні Так Ні Ні 

29 
Музей історії села та визвольних 
змагань ім. Р.Шухевича Так Ні Ні Ні Ні 

30 Історико-краєзнавчий музей Так Ні Ні Ні Ні 
31 Борцям за волю України Ні Ні Ні Ні Ні 
32 Кімната музей при бібліотеці Так Ні Ні Ні Ні 
33 Краєзнавчий Ні Ні Так Ні Ні 
34 Музей історії села Ні Ні Так Ні Ні 

35 
Долинський краєзнавчий музей Т. і 
О.Антоновичів Так Ні Ні Ні Ні 

36 Музей історії села Так Ні Ні Ні Ні 

37 

Історико-меморіальний музей 
Степана Бандери філіал музей 
визвольних змагань 
Прикарпатського краю 

Так Так Ні Ні Ні 

38 Музей-оселя родини І.Франка Ні Так Ні Ні Ні 

39 
Народний, зразковий історико-
краєзнавчий музей у с.Бортники Ні Ні Ні Ні Ні 

40 Кімната-музей Марійки Підгірянки Так Ні Ні Ні Ні 

41 
Обертинський історико-
краєзнавчий музей Так Так Так Так Так 

42 
Історико-краєзнавчий музей 
селища Ворохта Так Ні Ні Ні Ні 

43 Краєзнавець Так Ні Ні Ні Ні 
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44 Лісова скульптура Так Ні Ні Ні Ні 

45 
Домашній музей колекція жіночих 
прикрас Так Ні Ні Ні Ні 

46 

Музей села Криворівня в 
Криворівнянській середній школі 
ім. М.Грушевського 

Так Ні Ні Ні Ні 

47 Музей родини Маляських Так Ні Ні Ні Ні 
48 Музей марійки Підгірянки Ні Ні Ні Ні Ні 

49 
Музей-садиба Миколи Угрина-
Безгрішного - філіал Так Ні Ні Ні Ні 

50 

Музей-пам’ятка дерев’яної 
архітектури і живопису16-19 ст.,- 
церква Св.Духа (філіал ІФОХМ) 

Так Ні Ні Ні Ні 

51 Музей історії Надвірнящини Ні Ні Ні Ні Ні 
52 Літературний музей Прикарпаття Так Ні Ні Ні Ні 

53 
Музей історії села Іллінці 
Снятинського району Так Так Ні Ні Ні 

54 
Музей визвольних змагань 
Покутського краю Так Ні Ні Ні Ні 

55 Музей історії міста Тисмениця Ні Ні Ні Ні Ні 

56 
Літературно-меморіальний музей 
І.Федорака Ні Ні Так Ні Ні 

57 
Народний краєзнавчий музей ім. 
Ю.Целевича Так Ні Ні Ні Ні 

58 Музей Михайла Грушевського Так Так Так Так Ні 
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Рисунок 32 – Розподіл відповідей респондентів на запитання 

 щодо завдань Асоціації музеїв Прикарпаття 
 

Враховуючи назрілу необхідність в створенні Асоціації музеїв 
Прикарпаття, в рамках дослідження вивчено думку респондентів щодо 
завдання діяльності Асоціації задля забезпечення розвитку музейної справи 
в Івано-Франківській області. Як свідчать результати, найбільш 
актуальними завданнями Асоціації є сприяння музеям в їх подальшому 
розвитку (32,4% респондентів), інформування громадян про діяльність 
музеїв через засоби масової інформації (26,8%), організація екскурсій для 
музейних працівників (12,7%) та навчально-методична робота (11,3%).  
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Висновки 

 
1. Вибірка музейних установ, залучених до опитування, є 

репрезентативною за організаційними формами, типами закладів, 
напрямами діяльності, формами власності. У дослідженні взяли участь 
58 музейних установ із 12 районів та 12 міст Івано-Франківської 
області. 

 
2. За результатами дослідження третина закладів (34,5%) є державної 

форми власності, 20,7% - комунальної власності, 13,8% закладів має 
приватну форму власності, а 22,4% респондентів не вказали форму 
власності свого закладу. Також 8,6% респондентів вказали іншу форму 
власності - серед відповідей були зазначені такі: відомчий або 
громадський музеї. 

 
3. В дослідженні взяли участь музеї різного профілю. Серед них, 29,3% - 

краєзнавчі музеї, 22,4% - історичного, 19,0% - історично-краєзнавчого, 
12,1% - художнього профілів, а також 1,7 – архітектурного профілю.  

 
4. Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, 

науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань і 
фондів, експозиційна та екскурсійна робота, а також пропаганда 
історико-культурної та літературної спадщини. 18% займається 
культурно-освітньою та 26,1 % науково-дослідною роботою. Крім того, 
кожна п’ята установа займається екскурсійною діяльністю (26,1 %), 
комплектацією музейних зібрань і фондів – 11.7%.  

 
5. У музейних установах нараховується понад 114 постійних експозицій. 

Серед них, 34 експозицій з життя та творчості видатних людей, 37 – з 
побуту і етнографії, 22 – з визвольної боротьби українського народу, 13 
– з історико-архітектурної спадщини та 8 – природничих експозиції. 

 
6. У 74,1% закладів від їх загальної кількості чисельність працівників 

складає до 5 осіб; 8,6% - 20 ос. і більше; 3,4% - від 5 до 10 ос.; 6,9% - 
від 10 до 20 осіб. 6,9% респондентів не вказали кількості працюючих і 
своєму закладі. 

 
7. За результатами дослідження 12,1% музейних установ мають філії. 

Заклади, в яких є філії, переважно мають чисельність 21 і більше осіб 
(57,1%). Також 42,9% установ мають чисельність до 5 осіб. 

 
8. Більше половини музеїв розміщуються в будівлях (приміщеннях), що 

не мають історико-архітектурної особливості. Про це зазначили 53,4% 
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респондентів. 41,4% опитаних відповіли, що споруда, в якій 
розміщений їх заклад, має історико-архітектурної особливості та 5,2% 
респондентів не відповіли на це запитання. 

 
9. Майже половина будівель (48,1%), в яких розміщені музейні установи, 

споруджені до 1939 року. Так, за результатами дослідження, 1 будівля 
споруджена в XVI столітті, 2 – в XVII столітті, 7 – в XIX столітті, 16 – в 
XX столітті до 1939 року, 21 – в XX столітті за часів Радянської влади, 
7 – в XX столітті за часів Незалежної України. 

 
10. 6,9% респондентів вказали вік музейної установи понад 50 років; 37,9% 

- від 11 до 20 років; 17,2% - від 21 до 50 років; 13,8% - від 6 до 10 років; 
10,3% - від 1 до 5 років та 5,2% - менше 1 року. 

 
11. Режим роботи музеїв наступний: більшість закладів працює цілий 

тиждень. Половина закладів не працює в суботу, неділю та понеділок. 
Деякі заклади мають вихідні дні серед тижня і переважно це середа та 
четвер. В основному заклади розпочинають свою роботу не пізніше, 
ніж 10 година ранку. Так, 9,3% закладів розпочинають свою роботу в 8 
годині ранку, 30,2% закладів - в 9 годині ранку, 37,2% - в 10 годині 
ранку. Завершують роботу заклад переважно в 18.00 (34,9% закладів) 
та 17.00 (27,9%). Третина закладів мають обідню перерву з 13.00 до 
14.00. Більше половини закладів не вказали про наявність обідньої 
перерви, що можна розцінювати як те, що ці заклади працюють без 
перерви. 

 
12. Серед основних проблем музейних установ є незадовільне їх 

фінансування та матеріально-технічне забезпечення, брак площ та 
відсутність відповідних приміщень; недостатній взаємозв'язок між 
закладами, відсутність активної рекламно-інформативної політики для 
музеїв.  

 
13. За результатами дослідження основні проблеми спричинені перш за все 

недостатнім фінансуванням музейних установ, і це є однією із 
найбільш серйозних проблем в їх діяльності. Про це вказали 67,2% 
респондентів. 20,7% респондентів переконані, що стан розвитку 
музейної справи в України та проблеми в діяльності музейних установ 
спричинені недосконалістю законодавства. Серед вагомих причин 
виникнення проблем є недостатній доступ до інформації, про що 
вказали 22,4% респондентів. 24,1% опитаних закладів вважають, що 
проблеми в їх діяльності спричинені браком спеціалізованого навчання 
для працівників, та 15,5% - недостатнім промоціюванням їх діяльності. 
Тільки 8,6% респондентів вважають, що причиною проблем є 
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відсутність кваліфікованих кадрів та 15,5% - недосконалою системою 
управління закладом.  

 
14. На думку респондентів держава недооцінює роль культури в розвитку 

суспільства. Так вважає 69% опитаних музейних установ. 10,3% 
вважають політику ганебною, що може принести негативні наслідки в 
майбутньому. Тільки 3,4% вважають, що політика відповідає потребам 
сьогодення. 

 
15. Більшість респондентів вважають, що органи державної влади 

приділяють недостатню увагу музейним установам, а саме 51,7%, 
тільки кожен четвертий заклад вважає, що достатньо 25,9%. 13,8% 
респондентів ще не визначились. 

 
16. Вирішальними за результатами опитування для розвитку музейних 

установ є державна політика в галузі культури (77,3%) та розміри 
фінансування (72,4%). Кожен третій опитаний вказав також 
зацікавленість та професіоналізм працівників – 34,5%, 22,4% опитаних 
вважає, що для розвитку музеїв потрібно налагодити співпрацю з 
іншими музеями; чверть опитаних вказали на необхідність допомоги 
спонсорів і меценатів( 25,9%).  

 
17. 60,3% респондентів вважають, що необхідно проведення реформ в 

музейній галузі. Третини не визначилась (29,3%) і тільки 3,4% 
вважають, що реформи не потрібні. Серед необхідних реформ 
респонденти вказали на необхідність державної підтримки музейної 
справи (35,1%); покращення кадрової політики і вдосконалення 
керівництвами музеїв – 21,6%; розширення послуг та їх кількості – 
18,9%; об’єднання музеїв в Асоціацію і інформаційне забезпечення 
музеїв – 5,4% і також підвищення свідомості громадян – 2,7%. 

 
18. Як свідчать результати опитування, основними шляхами вирішення 

проблем та забезпечення ефективної діяльності є перш за все належне 
фінансове забезпечення діяльності музейних установ, в тому числі за 
рахунок коштів меценатів, спонсорів та державного бюджету. Про це 
вказали 50,9% респондентів. Бюджетне фінансування повинно 
спрямовуватись і на матеріально-технічне забезпечення, розробку і 
реалізацію регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи. 
Другим напрямком вирішення проблем, на думку респондентів, є 
вдосконалення законодавства та державна підтримка музейної справи в 
Україні. Цей шлях вирішення проблем вказали 19,3% опитаних 
закладів. Серед важливих шляхів вирішення проблем респонденти 
зазначили необхідність проведення навчання для працівників 15,8%. 
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19. Незважаючи на існуючі проблеми в діяльності музейних установ, як 
свідчать результати опитування, більшість респондентів (79,3%) готова 
взяти участь у реалізації проектів щодо покращення розвитку свого 
закладу, 5,2% респондентів відповіла, що не бере участі та 6,9 % - не 
відповіли на це запитання. 

 
20. Більшість респондентів (77,6%) відповіла, що бере участь у різних 

спеціалізованих навчальних заходах та програмах. Тільки 19,0% 
відповіла, що не бере участі та 3,4% - не відповіли на це запитання. 
Серед тих респондентів, хто не бере участі у навчальних заходах та 
програмах, 41,6% - не мають часу і можливості, 33,3% - бо їх не 
запрошують. Серед інших причин було названо погану 
поінформованість музейних працівників про проведення таких 
навчальних заходів та відсутність фінансування. 

 
21. Серед найважливіших питань, з яких хотіли б респонденти пройти 

навчання, було названо специфіку індивідуальності кожного музею 
(25,0% від загальної кількості респондентів); музеєзнавство та музейна 
справа (25,0%); співпрацю з іншими музеями (13,3%); оформлення 
експозицій 11,7%. В цілому, респонденти назвали понад 50 тематик 
навчальних програм та семінарів, що свідчить про необхідність 
проведення навчальних програм для музейних установ та велику 
зацікавленість музейних працівників в проведення таких навчань. 

 
22. Основними видами послуг музейних установ є: екскурсійна діяльність 

(96,6%); надання консультацій, науково-методична допомога та 
експертна оцінка (36,2%); організація експозицій, виставок, концертів 
(72,4%); організація етнографічних свят та дозвілля (58,6%). Музейні 
установи переважно не мають автостоянок з охороною. Так, тільки 
5,2% респондентів вказали на те, що вони можуть надати туристам 
послуги автостоянки з охороною. Незначна частина установ (17,2%) 
має в наявності сувенірні крамниці. 6,9% музейних установ надають 
послуги харчування. 10,3% респондентів надають послуги перекладача. 
Школа майстрів є в 5,2% респондентів. Серед інших додаткових 
послуг, деякі музейні установи надають освітні та інформаційні 
послуги, займаються видавничою діяльністю. 

 
23. За результатами дослідження 50% респондентів планують 

запроваджувати нові види послуг, тільки 19,0% - не планують вводити 
нові види послуг та 22,4% - не знають, чи будуть вводити нові послуги. 
8,6% респондентів не відповіли на це запитання.  

 
24. Музейні установи області планують запровадити 46 нових послуг. 

Серед послуг, які планують запроваджувати музейні установи, 
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найбільший відсоток складають експертні, консультативні та 
реставраційні послуги; нові експозиції та нові екскурсійні маршрути; 
виготовлення та розповсюдження сувенірної продукції; проведення 
наукових досліджень та розширення музейного фонду; проведення 
тематичних лекцій, виїзних виставок; запровадження видавничої 
діяльності (видавництво каталогів, буклетів); готельні послуги. 

 
25. Ціна вхідного квитка для дорослої особи, в основному, складає від 1 до 

5 гривень. Однак, ряд респондентів вказало, що вартість вхідного 
квитка складає від 12 гривень, а в третині закладів вхід вільний, або 
відвідувачі роблять добровільні пожертвування. Більшість музейних 
установ надають знижку на вартість вхідних квитків дітям та молоді у 
віці до 16 років. Деякі заклади мають знижки для студентів. Переважно 
вартість вхідного квитка для цієї категорії відвідувачів складає від 50 
копійок до 1 гривні. 

 
26. Фінансування музеїв залежно від форм власності здійснюється за 

рахунок Державного бюджету України, місцевих бюджетів та коштів 
підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян. Під час 
опитування більшість установ вказали бюджетне фінансування, що 
можна розцінювати як те, що музейні установи переважно здійснюють 
свою діяльність за рахунок коштів бюджетів різних рівнів, з них більше 
половини - за рахунок Державного бюджету. Ряд закладів вказали 
додаткові джерела фінансування, а саме: плату за відвідування музеїв і 
виставок; кошти, одержувані за науково-дослідні роботи, видачу 
висновків на реконструкцію, та інші роботи, які виконує музейний 
заклад на замовлення; прибутки від реалізації сувенірної продукції, 
видавничої діяльності; плату за кіно - і фотозйомки; а також 
спонсорську допомогу та добровільні пожертвування.  

 
27. Незважаючи на різний розмір річного бюджету, більшість респондентів 

відповіли, що їх бюджет не відповідає реальним потребам закладу. 
Серед тих респондентів, хто відповів на це запитання, кожен третій 
заклад вказав на те, що існуючий річний бюджет задовольняє до 20% 
реальних потреб закладу. Ряд закладів вказали, що бюджет покриває 
50% і 80%.  

 
28. Середня кількість відвідувачів музеїв у рік складає до 1 тисячі осіб, про 

це вказали 51,7% респондентів; 13,8% музеїв відвідує від 1001 до 2500 
осіб в рік; 10,3% - від 2501 до 5000 осіб; 6,9% - від 5001 до 10000 осіб, 
тільки в 3,4% опитаних музеїв кількість відвідувачів становить від 
10001 до 100000 осіб. Не вказали кількості відвідувачів 10,3% 
музейних установ. Позитивною тенденцію в розвитку музеїв 
Прикарпаття є те, що за останні 5 років кількість відвідувачів зросла, 
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про що відмітили 60,3% респондентів, у 27,6% музеїв – кількість 
відвідувачів не змінилась та 12,1% - не відповіли на це запитання. 

 
29. Найбільшим попитом серед відвідувачів музейних установ 

користується етнографія і побут (про це вказали 52,6% респондентів). 
Цікавими є для відвідувачів виставки та екскурсії (21,1% 
респондентів), старі книги, фото, документи та історія населених 
пунктів (відповіді розподілились відповідно по 15,8%), старовинні речі 
(13,2%) та історична цінність споруд (7,9%). 

 
30. Переважна більшість музейних установ (79,3% від загальної кількості 

опитаних установ) готові взяти активну участь у реалізації проекту 
«Музейне коло Прикарпаття». Брати особисту участь у проведенні 
різних заходів за проектом готові 63,8% музейних установ, 
інформаційно – 31,0% музейних установ; організаційно (надати 
приміщення, технічні засоби, тощо) – 22,4% респондентів. Надавати 
консультації готові 12,1% опитаних музейних установ та 8,6% - готові 
підтримувати фінансово. 

 
31. Як свідчать результати, найбільш актуальними завданнями для 

Асоціації музеїв Прикарпаття є сприяння музеям в їх подальшому 
розвитку (32,4% респондентів), інформування громадян про діяльність 
музеїв через засоби масової інформації (26,8%), організація екскурсій 
для музейних працівників (12,7%) та навчально-методична робота 
(11,3%). 

 
32. Проведене соціологічне опитування серед музейних закладів дозволяє 

в повному обсязі сформувати інформаційну базу даних цих 
підприємств. Сформована інформація буде цікава користувачеві як на 
рахунок адресних даних, режиму роботи, так і основних напрямів 
діяльності та послуг, які надають і можуть надавати музейні установи, 
а також навчальних програм для музейних працівників та напрямів 
співпраці між закладами.  
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Додаток № 1  

Реформи, які необхідно провести в першу чергу 
(на думку респондентів) 

 
Державна політика та підтримка: 
- державна реформа в галузі культури 
- забезпечити державну підтримку діяльності музеїв 
- підняти ранг культури і музейної справи на рівні міністерства та управління 
- розглянути можливість підняття статусу музею до статусу наукової установи  
- взяти громадські музеї під опіку держави 
- законодавство  

o законодавство має сприяти надходженню коштів від мешканців для 
музеїв, охороняти територію та нерухомість 

o вдосконалення законодавства про роль музеїв 
o узгодження законодавчих актів між собою  
o законодавче заохочення в підтримці музеїв, меценатів і владою 
o підвищення відповідальності за злочини проти музеїв 

- фінансова та технічна підтримка 
o належне фінансування з боку держави 
o підтримати фінансово новостворені приватні музеї  
o збільшити фінансування усіх напрямів діяльності музеїв 
o збільшити кошти для придбання експонатів 
o особливе фінансування музеїв, що створені в приміщеннях, які відносяться 

до пам’яток історії, та культури і включені в державний реєстр  
o покращити умови зберігання і захисту експонатів від нападів, 

пограбування, встановлення протипожежної сигналізації 
o сприяння розширенню виставкових площ 
o дозволити різні форми фінансування музеїв (змішане фінансування) 
o підвищити зарплату працівників музею 
o перебачити винагороду завідуючих музеями на громадських засадах  

 
Просвітницька та лобістська діяльність 
- проводити просвітницьку роботу серед молоді і дітей шкільного віку 
- довести до свідомості влади і бізнесу, що не магазини і кафе приїде оглядати в нашу 

країну турист, а музей та історичні місця 
- розширити кількість музеїв  
- створити в області організацію, яка б організовувала б роботу музеїв та сприяла 

виробленню спільної мети і стратегії діяльності музеїв 
- проводити активну інформаційну політику 
- проводити конференції, семінари, обмін досвідом роботи 
- включити музеї в систему туристичної індустрії 
- зробити музеї основним джерелом прибутків туристичного бізнесу 
- створення при музеях наукових центрів 
- залучення районного відділу освіти 
- опублікувати вимоги із переліком завдань щодо вивчення музейних предметів 
- залучати школи до створення шкільних музеїв села 
- провести соціологічне опитування серед різних вікових груп населення 

 
 



Проект «Музейне коло Прикарпаття» 

   49 

 
Додаток № 2 

 
Шляхи підвищення іміджу музеїв у суспільстві 

(на думку респондентів) 
 
Державна політика 
- покращення державної політики та підтримки у галузі культури і туризму 
- покращення фінансування музеїв та музейних програм 
- підтримка місцевих органів влади 
- зміна державної політики стосовно музеїв, ліквідація ганебно-мізерних зарплат 

працівникам культури, зокрема працівникам музеїв, кожен український музей 
повинен мати гідний зовнішній вигляд та експозицію, яка б відповідала б вимогам 
часу 

 
Технічне оснащення музеїв 
- покращення експозицій музеїв (зробити, оновити усі експозиції і інтер’єри музеїв), 

оновлення діючих та створення сучасних експозицій 
- забезпечення матеріально-технічного оснащення (приміщення, музичне озвучення, 

мультимедійні центри, придбання сучасної офісної техніки) 
- підвищення безпеки фондів 
- організація цікавих виставок 
- використання досвіду роботи передових музеїв світу 
 
Менеджмент та управління музеїв, персонал 
- збереження кадрового забезпечення 
- забезпечення курсової підготовки на базі кращого фінансування 
- запровадження нових методологічних розробок з музейної освіти 
- сприяння покращенню кваліфікації та фаховості музейних працівників 
- експонування, дослідження та збереження автентичних матеріалів 
- проведення повсякденного пошуку експонатів 
- розвиток музейного менеджменту 
- забезпечення сучасного виду обслуговування відвідувачів 
 
Реклама, зв’язки з громадськістю, популяризація, маркетинг 
- проведення активної рекламної та інформаційної політики 
- детальніше інформування населення та туристів про музеї 
- вдосконалення інформаційної бази 
- встановлення інформаційних дорожніх вказівників про місцезнаходження музеїв 
- вивчення запитів екскурсантів і їх задоволення для наближення до рівня пересічного 

громадянина, вивчати його для того, щоб знати, як вплинути і зацікавити 
- реклама нових виставок музеїв 
- створення інформативного каталогу про музеї, Інтернет-сайту 
- проведення конкурсів між музеями, акцій з метою популяризації діяльності музеїв 
- організація взаємовідвідування 
- проведення різноманітних акцій, що популяризуватимуть музей 
- висвітлення роботи музеїв у засобах масової інформації 
- організація серії фільмів на УТ-1, "Галичина"  
- залучення засобів масової інформації до потреби і бажання знайомитись з 

культурними цінностями, що мають музеї 
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- видання інформаційних видань, книг, буклетів, каталогів "Музеї Прикарпаття" 
- залучення більшої кількості відвідувачів  
 
Заходи 
- залучення молоді до краєзнавчо-пошукової роботи 
- вихід музею на міжнародне співробітництво 
- семінари на базі конкретних музеїв 
- проводити читання, вечори до історичних та ювілейних дат 
- розвиток зв’язків музеїв з навчально-освітнім закладом 
- включення до екскурсійних маршрутів  
- найголовніше-це довести наші дороги до належного стану 
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Додаток № 3 

 
Перелік основних тем,  

навчання з яких хотіли б пройти учасники дослідження 
 
- музеєзнавство, музейна справа та музейний менеджмент 
- вдосконалення та впровадження нових методів та технології в музейній справі 
- фондова діяльність, комплектування, обмін, консервація та інвентаризація фондів 
- пошуково-дослідницька діяльність 
- проблеми зберігання, консервування експонатів 
- основи реставраційної роботи, в т.ч. реставрація старовинного одягу 
- вивчення правил бібліографічних описів 
- оформлення експозицій, сучасні способи експонування 
- проблеми показу історії України в експозиції, нові методи та засоби 
- ведення документації музею 
- методологія та методика проведення екскурсій, менеджмент екскурсійної діяльності, 

навчання ведення екскурсій на одній-двох іноземних мовах 
- туризм, краєзнавства, екскурсійна діяльність 
- роль музею у розвитку туризму  
- роль та місце музеїв у вихованні і любові патріотизму майбутніх будівничих України 
- використання музеїв для навчання учнів 
- про етнографію рідного краю 
- новітні програми дослідження історії краю 
- зацікавленість та професіоналізм музейних працівників 
- навчання наукових співробітників 
- кураторство 
- як працювати з авдиторією 
- обмін досвідом на базі найкращих музеїв України та за кордоном 
- особливості роботи та досвіду вітчизняних та зарубіжних музеїв 
- ознайомлення із діяльністю музеїв Івано-Франківської області, України, інших країн 
- налагодження співпраці з музеями України 
- участь у фестивалях, пленерах з музейної справи 
- вплив соціологічних досліджень на поліпшення обслуговування 
- археологічна діяльність 
- підготовка з видавничої справи 
- напрями економічного співробітництва держави і музею 
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Додаток № 4 

 
Завдання Асоціації музеїв Прикарпаття  

(за результатами опитування) 
 
Лобістська функція: 
- лобіювання інтересів музеїв  
- об’єднати зусилля працівників музеїв у вирішенні проблем музейної справи на 

Прикарпатті 
- координація співпраці музеїв з туроператорами і турфірмами 
- сприяння збереженню експонатів та колекцій  
- соціальний захист музейних працівників 
 
Фінансова та технічна підтримка: 
- підтримувати фінансово та надавати практичну допомогу щодо функціонування 

музеїв  
- створити благодійний фонд для підтримки роботи музеїв  
- сприяти поповненню експонатами музеїв 
- сприяти розвитку музеїв, реклами 
- сприяння технічному оснащенню музеїв 
- залучати меценатів та інвесторів 
- в Асоціації музеїв Прикарпаття виділити відділ шкільних кімнат-музеїв 
 
Навчально-організаційні заходи: 
- організовувати роботу в галузі музеїв 
- проводити навчально-методичну роботу, курси підготовки кадрів 
- організовувати для музейних працівників екскурсії 
- проводити конференції, виставки, мистецькі акції 
- надавати консультаційні послуги, в т.ч. юридичні  
- організація пересування та обміну виставками  
- налагодження контактів з музеями зарубіжжя 
 
Рекламно-інформаційна підтримка: 
- інформувати та популяризувати діяльність музеїв 
- вивчення та популяризація історії, природи, етнографії Прикарпаття 
- висвітлювати роботу музеїв через пресу, радіо, телебачення, Інтернет 
- створення каталогу туристичних маршрутів з включенням музеїв у туристичне 

кільце області 
- створення Інтернет сайту про музеї Прикарпаття з постійними оновленнями 

інформації  
- видати каталог музеїв Прикарпаття 
- моніторинг попиту і пропозиції в музейній сфері 
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