Силабус навчальноi дисцпплiни
<<Аукцiонна дiяльнiсть>
Спецiальнiсть: 023 <<ОбразотвOрче мистецтво,
декоративне мистецтвrl, реставрацiя>
Галузь знань: 02 <Кульryра i мистецтво)}

PiBeHb вищоi освiти

.Щругий (магiстерський) piBeHb вищоТ освiти

Стаryс дисциплiни
вцповцно до
навчального плану

,Щисuиплiни вiльного вибору здобувача, вибiр з перелiку

Курс

I

Сепrестр

II семестр

Семестровиit колlтроль

Екзаtrлен

курс

-

II семестр

КредЙти'€КТС/
.;
,,, ,,l1l,,..1
l]
кrлькlсть
Ilодин

Загальна кiлькiсть годин - 90 годин , 3 кредити СКТС, лекцiйнi
14 год., ceMiHapcbKi заняття - 14 год., для сап,Iостiйноi роботи
студентiв визначено 62 год.

Мова викладання

УкраiЪська мова

ОбсПг дисциплiни:

-

Навчальна дисциплiна <Аукцiонна дiяльнiсть) розрахована
навчilльним планом для опанування в II ceMecTpi I року
магiстратури.,Щисциплiна спрямована на формування базових
предметно-спецiалiзованих компетенцiй
унiверсальних i
мистецтвознавця-експерта, дати студентам спецiальностi
<Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацiя>
комплексне уявлення про специфiку менеджменту в га_пузi артiндустрii, xapaкTepнi риси сучасного украiнського арт-ринку в
KoHTeKcTi свiтового досвiду управлiння у сферi мистецтва,
особливостi аукцiонноi справи в сучаснiй YKpaiHi. Курс
спрямований на формування у студентiв теоретичних знань та
практичних навичок у сферi арт-менеджменту, аукцiонноi справи,
якi BiH мiг би успiшно реалiзувати у своiй професiйнiй дiяльностi.
Навчальна дисциплiна <Аукцiонна дiяльнiсть> розрахована на
загальну кiлькiсть годин - 90 (кредитiв СКТС-3), аудиторних
годин (лекцiйнi-14 год., ceMiHapcbKi заняття -|4 год), для
самостiйноТ роботи студентiв визначено

(мета, завдання)

62 год.).

Об'сктами вивчення: Логiкою мiждисциплiнарних зв'язкiв
передбачено тiсний взаемозв'язок (як прямий, так i
опосередкований) контенту дисциплiни з наступними
дисциплiнами магiстратури: кХудожня критикa>; кМитна
iдентифiкацiя культурних цiнностей>, <Обiг культурних
цiнностей>, <Фiлософiя сучасного мистецтва>, <Iнструментарiй та
методи оцiнки культурних цiнностей>, <Iсторiя формування
визначних колекцiй cBiTy>>, <Музейна справa>), <Оцiнка пам'яток

культурноl спадщини).

Мета дисциплiни - дати студентilп{-мистецтвознавцям основи
знань про закони аукцiонноi справи, принципи роботи аукцiонiв,
сформувати базовi уявлення про аукцiонну дiяпьнiсть cyracHoi
УкраТни та дати пiдlрунтя для можливостi реалiзувати себе в галузi
аукцiонноi справи.
Завдання:
- Навчити студента творчо засвоювати знання

удосконzrлення галерейноi та аукцiонноi дiяльностi;

-

розкрити функцii

i

важливiсть

дiй

з

метою

акцiонувшrня

в

конкретному iсторичному вiдрiзку часу;
проводити дослiдницьку роботу, використовуючи результати
дослiджень для атрибучii та експертизи;
- засвоення кJIючових понять i принципi арт-менеджменту,
аукцiонноi справи;
знайомство з сучасними вимогЕlми до дiяльностi аукцiонiста;
формування уяlлення про базовi категорii ринку та ринкових
вiдносин в арт-iндустрii;
розвиток самостiйного сприйняття процесiв украiЪськоi
аукцiонноi дiяльностi;
оволодiння практичними вмiннями та навичкtlми органiзацii
подiй у сферi мистецтва.
.Щля здобувачiв вищоi освiти з профiпьною освimою необхiднi:
знання с)п{асних тенденцiй розвитку арт-ринку;
знання основних принципiв дiяльностi аукцiонiста;
опанування основ.u\{и дiяльностi зi створення комерцiйно
успiшного арт-проекту;
знання способiв просування мистецького продукту на арт-

-

Прсреквiзltтll

(попереднi
коýtпетентностi,
uеобхiднi для вIlвчення
дисциплiни)

-

ринок;
вмiння орiснтратися у функцiонуваннi сучасного арт-ринку;
вмiння орiентуватися у спецiальнiй лiтературi, присвяченiй
управлiнню в галузi мистецтва;
здатнiсть знатися на етапах створення творчого проекту;
здатнiсть створювати успiшний iмiдж установи засобаrrци PR.

-

Пореквiзити
(компетентностi,
oTpllMaHl пlсля
вивчення диёциплiни)

Опановуючи навчaльну дисциплiну, студент ма€ дотримуватися
академiчноi доброчесностi, визначеноi у HAKKKiM.
Iнтегральнi компетенцii: здатнiсть розв'язувати скJIаднl
спецiа_пiзованi задачi та проблеми у галузi образотворчого
мистецтва, декоративного мистецтва 1 реставрацii, а також

прочесi навчання,

що

.,,,,,,лт

-:_-,,,лл-;

-6л ,,

передбача€ застосування системи
iнтегрованих знань з Teopii, icTopii мистецтва та експертизи,
спрямованих на розвиток здатностi особистостi до креативноi
самореалiзацii iз використчlнням iнновацiй у сферi
мистецтвознавчоi експертизи та характеризуеться комплекснiстrо
та невизначенiстю уплов i вимог.

Загальнi компетенцii:

- Здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших професiйних груп
рiзного рiвня (з експертами з iнших галузей знань/видiв економiчноТ
цiяльностi).
- Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
- Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально та свiдомо

Фаховi компетентностi:
- Здатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як
вiдображення iсторичних, соцiокультурних, економiчних i

технологiчних етапiв розвитку суспiльства.
Здатнiсть використовувати знання та практичнi навички з
сценографii з метою найвиразнiшого розкриття концепцii i змiсту
драматичного твору та його художнього втiлення.
- Здатнiсть проводити дiагностику стану збереженостi мистецьких
об'ектiв, формулювати кiнцеву мету реставрацiйного втрrIання у
вiдповiдностi до вимог сучасноТ науковоi реставрацii.
Здатнiсть
використання сучасних iнформацiйнотехнологiй
в KoHTeKcTi проведення
комунiкативних
мистецтвознавчих та реставрацiйних дослiджень.
Вмiти аналiзувати 1 пояснювати iсторичнi, культурологiчнi,
эоцiокультурнi, художньо-естетичнi аспекти розвитку свiтового т€
украiЪського образотворчого i декоративного мистецтва.
Iнтерпретувати тр застосовувати семантичнi, iконологiчнi.
,конографiчнi, формально-образнi i формально-стилiстичнi чинники
эбразотворення.
- Вмiти трактувати формотворчi мистецькi засоби як вiдображення
,сторичних, соцiокультурних, економiчних технологiчних етапiв
эозвитку суспiльства.
- Використовувати сучаснi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологii в
эсвiтнiй та музейнiй справах.
- Здiйснювати пошук iнформацii стосовно об'екту дослiдження.
- Володiти базовими методиками захисту iнтелектуальноi власностi:
}астосовувати правила оформлення прав iнтелектуальноi власностi.
Володiти знаннями до визначення ефективностi та апробацi;
}учасних теоретичних пiдходiв та концепцiй iнтерпретацii феноменir
культури i мистецтва та мистецьких процесiв.
- Володiти основними науковими принципами експертизи TBopiT
эбразотворчого мистецтва.
- Вмiти спiлкуватися з представниками iнших професiйних груп
эiзного рiвня, працювати у мiжнародному професiйному середовищi.
- Вибуловувати якiсну та розгалужену систему комунiкацiй, представлятр

-

-

Чопrу MoiKHa навчIIтися
(результати навчання)
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-

i

i]]],;:::i;\\i ý

iýlllrlffiillý

lsllll#ffilЁ
sslllllL iwl]rlH
ýTl l li|_l.W.llll!t

ýiiltiffil

it

-

EШilцirБlЁili

iiilfliЁ*

ЭеЗyлЬTaTиДiяльнoстiyвiтчизнянoмyTaзapyбiжнoмyнayкoBoмy
професiйному середовищi.

критерll оцlнювання
(екзапrенацiлiна

Форми контролю:
Сцiнювання роботи пiд час семiнарських занять

полiтика)

5алiв.

Шкала оцiнювання:
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пrожна

користуватися
набутипrизнанняпrи i
в1}IrнняNlII

30 балiв / 18

l. Самостiйна робота - 30 балiв / 18 балiв.
2. Екзаlrлен - 40 балiв l24 ба:м.
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За нацiональною диференцiйованою шкЕtлою
<добре>, кзадовiльно)), ((незадовiльно>.
За шка_пою ECTS:

з5-59. F 1-34.

Набутi

в

-

квiдмiнно>,

А 90-100, В 82-89, С 74-81, D 64-7з, Е

60-63,

FХ

результатi проходження навчання компетентност,

дають змогу працювати за фахом:
- Галерист
- Мистецтвознавець (образотворче мистецтво, декоративно-

(копlпcтellTIltlcTi)

прикладне мистецтво);
- Мистецтвознавець експерт;
- Науковий спiвробiтник музею, закладiв музейного типу;
- Оцiнювач TBopiB мистецтв;
- Аукцiонiст;
- Спiвробiтник закjlадiв культури та мистецтв;

Набутi компетентностi дають змогу стати спiвробiтником

apxiBy, музею, аукцiонного дому та iнших закладiв мистецтва
та культури, держслужбовцем в органах управлiння в сферi
культури, займатися iндивiдуальною дiяльнiстю в гшlузi
експертизи, культури та мистецтва. Дослiдницькою та

навчальна логiстлrка

науковою дiяльнiстю.
Структура навчч}льноТ дисциплiни. Тематичний план передбачае 28
занять

3мiсmовай piBeHb 1. <OcHoBHi каmеzорii аукцiонноi diялtьносmi>

1.1.
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Вступ. Пр.дr"r rа об'ект дисциплiни кАукцiоннадiяльнiсть>

Загальний обсяг навчальних занять
эемiнарiв -2,СРС- 6.

!l

- 10 год.,

з них: лекцii

-

2,

1r2.

OcHoBHi поняття аукцiонноi дiяльностi. Категорii аукцiонноi
дiяльностi. Види аукцiонiв Галузевi аукцiони.

Дiii

Загальний обсяг навчальних занять

lfill$ llцiii

ceMiHapiB

-

2,

СРС-

8.

-

12 год., з них: лекцii

1.3. Класифiкацiя аукчiонiв. Аукцiоннi товари.

-

2.

Органiзацiя

аукцiонних торгiв

]l

Зага-пьний обсяг навчiIльних занять
ceMiHapiB - 2, СРС- 8.

-

12 год., з них: лекцiТ

-

2.

lмiсmовuЙ piBeHb 2. кlсmорiя вuнuкнення аукцiонiв>

2.Т. Iсторiя виникнення аукцiонiв. Першi аукцiони

европи,

Найдавнiшi аукцiоннi доми

Загальний обсяг навчальних занять
ceMiHapiB

-

2,

СРС-

10.

-

14 год.,

з них: лекцii

-

2,

-

2,

-

2,

2.2. Iоторiя аукцiонiв антикварiату та аукцiонних домiв

Зага;lьний обсяг навчztльних занять
ceMiHapiB

-

2,

СРС-

10.

-

14 год., з них: лекцii

2.З. Щiяльнiсть сучасних аукцiонних домiв
,:,=
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Зага.пьний обсяг навчальних занять
ceMiHapiB - 2, СРС- 10.

2,З. Аукцiонна дiяльнiсть

в

-

14 год., з них: лекцii

YKpaTHi. Лоти. Формування цiново]

полiтики

Зага-пьний обсяг навчalльних занять
ceMiHapiB - 2, СРС- 10.

-

14 год., з них: лекцii

-

2

Зага-tlьний обсяг 90 год., в тому числi:

-

Лекцiй

14 год.

CeMiHapcbKi

-

14 год.

Самостiйна робота - 62 год.

Форми навчання:
Iнфорпrацiйне
забезпечення
з фонду та репозllторitо

HAKKKIM

Денна (очна), заочна, дистанцiйна.
Рекомендована лiтература та iнформацiйнi ресурси

Лiтераryра:

1.

Арутюнова

:

::: ::

l

: i_]

ф ; ы,
]

в XXI веке.

художественного эксперимента. М.:

20],2.

',,i

Арт-рынок

Пространство
Высшая школа экономики,

2015.
2. Бабков В. Галерейный бизнес: российский и зарубежный опыт. Как
покупать и продавать искусство / В. Бабков. - М.: Арт-менеджер,
3.

ii":
t:,-".l'l

А.

l]:l!]!]i]{il

ý ii mЁ{rrli iill,

rE

Колычева

В. PbiHoK

произведений искусства. Теоретико-

экономический аншlиз. М.: Проспект, 2014.
4. Попкова К.Е. Мировой рынок предметов искусства: специфика,
структура, динаN,Iика. // Международный студенческий научный
вестник. - 2015. - Ns 4 (часть 3). - С. 426-429.
5. Поррас С. Искусство, религия, коммерция, рождение арт-рьшка.
Северный Ренессанс. М.: Слово, 2019.
Хук
Ф. Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я. М.: Азбука,
6.
2015.
7. Хук Ф. Га-перея аферистов. История искусства и тех, кто его
продает. М.: Азбука, 201 8.
8. Школа аукционистов. Электронный ресурс. Режим доступа:
9. https ://www. artinstitut.rr:/courses/shkola-auktsionistov.html
Ап Art Basel & UBS Report. The Art Market 2019. Электронный
доступа:
http s //www. artbasel. com/about/initiative s/the-art-market
Art & Finance report 2017 llDeloitte and ArtTactic. Электронный
https://www2.deloitte
atlDocuments/finance/art-and-finance.com/content/dam/Deloitte/
report-2O17.pdf
Artprice's 2018 Global Art Market Annual Report: The Аrt Markel
in 2018 Artprice and АММА. Электронный ресурс. Режим
https://imgpublic.artprice.com/pdfu/the-at-market-in2018.pdf
Провелення лекцiйних та семiнарських занять з дисциплiни
кАукцiонна дiяльнiсть> забезпечуеться матерiа-tlьно-технiчною
Jф 201, корп.18, HAKKKiM), навчальнобазою (аулиторiя
методичною документацiсю та матерiа-пами.
Кафедра мистецтвознавчоТ експертизи, 18 корпус, 203 кабiнет

10.
ресурс.

Режим

:

11.
ресурс.

Режим

доступа:

|2.

ll
доступа:

Локацiя та
матерiалыlо-технiчне
забезпсчення
Кафедра

Iнстиryт

-

Iнститут практичноi культурологii та арт-менеджменту

Iнформацiя про
наfкЬЁо;педаrоtiчниi
працlвникlв
ii]:']ii

:

Михальчук Вадим Володимирович: заслужений

художних

УкраiЪи, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Публiкацii:

: 1,

-

Публiкацii науково-педагогiчного працiвника
навчilльноi дисциплiни

за

темок

:

- Михальчук В. Гшlерейна дiяльнiсть в системi художньо,
культури незалежноi УкраiЪи // Акryальнi проблеми icTopii
Teopii та практики художньоТ культури : зб. наук. праць. Вип. XXI. * К. : ДАКККiМ,2008. -C.147-154.

В.

Культурно-iсторична еволюцiя понятI
з ними /,
Мистецтвознавчi записки : зб. наук. праць. - Вип. 14. - К.

- Миха_гtьчук

((галерея)), кгалерейна дiяльнiсть> та спорiднених

дАкккiм,2008.

_

с. l98_206.

- Михальчук В.' Мистецтвознавча експертиза в га.тrерейнiй
дiяльностi // CylacHi проблеми мистецтвознавчоi експертно|
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