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Експертна оцінка творів мистецтва 
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 
практичні – 16. 
Лектор:  
доктор економічних наук, професор Свінцов О.М. 
Результати навчання:  
знати: 

 загальні теоретичні уявлення про менеджмент і маркетинг у галузі мистецької творчості; 
 понятійно-категоріальний апарат дисципліни; 
 характер поєднання творчості з виробництвом мистецького продукту і ринковою діяльністю; 
 основи маркетингу у сфері культури і мистецтва; 
 критерії адаптації інструментів до специфіки світового ринку творів мистецтва; 
 економічний аспект образотворчого мистецтва; 
 світові ринки творів мистецтва та їх функції 

уміти: 
 визначати маркетингову комунікацію на арт-ринку; 
 поєднувати менеджмент з мистецькою творчістю; 
 характеризувати менеджмент і маркетинг крізь призму мистецької творчості. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
Філософія культури. Філософія мистецтва. Психологія творчості. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Маркетинг у сфері культури і мистецтва. Світові ринки творів мистецтва та їх функції. Інструментарій 
міжнародного маркетингу на світовому арт-ринку. Побудова маркетинг-міксу в окремих галузях культури. 
Твір мистецтва як товар на світовому арт-ринку. Концептуальні моделі маркетингу на арт-ринку. 
Формування цінової політики на світовому ринку творів мистецтва. Міжнародні маркетингові комунікації 
на світовому арт-ринку. Сучасні моделі комплексу маркетингу на світовому ринку творів мистецтва. 
Формування комплексу маркетингу на вітчизняному ринку творів мистецтва.  
Рекомендована література:  
Основна 

1. Артюх, Т. М. Шляхи покращення експертної оцінки та стану збереження культурно- мистецьких цінностей та 
антикваріату в Україні [Текст] / Т. М. Артюх , В. Ю. Могілевський // Сучасні проблеми товарознавства : Зб. 
наук. пр. - К., 2002. - С. 68-74 

2. Загальні засади оцінки майна і майнових прав [Електронний ресурс] : нац. стандарт України 1. - Режим доступу 
: \www/ URL: http://zacon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п. - 10.09.2003 р. - Назва з екрану.  

3. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Центр експертиз Асоціації платників 
податків України. – Режим доступу : http://expertappu.org.ua/intel_vlasnist.html 

Допоміжна 
4. Рач, В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку [Текст]: навч. 

посіб. / Рач В.А., Россошанська О.В., Медведєва О.М.; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.  
5. Рач, В.А. Стан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами [Текст] / Рач В.А., 

Россошанська О.В., Медведєва О.М. // Управління розвитком складних систем. – 2010. – Вип. 3. – С.118-122.  
6. Татаринцева К. В. Співставлення авторської і товарознавчої оцінки гем / В. В. Індутний, Т. М. Артюх, О. В. 

Більдер // Коштовне та декоративне каміння. – 2000. - № 3 (21). - С. 11-17. 
7. Цибульов, П. М. Управління інтелектуальною власністю [Текст] : монографія / П. М. Цибульов, В. П. 

Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суіні. К. : К.І.С., 2005. - 448 с.  

Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: обговорення тем на семінарських заняттях, виконання групових самостійних робіт та 
колоквіум; 
- підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра:  
культурології та мистецької освіти. 
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