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Анотацiя (опиС) навчаЛьноi дисципЛiни (у т.ч. мilцдисциплiнарнi
зв'язки):
Навчальна дисциплiна включена до плану пiдготовки здобувачiв
другого освiтнього рiвня вищоi освiти <магiстр> та е частиною блоку
1.

дисциплiн вiльного вибору здобувача (вибiр

з

перелiку),

мае

мiждисциплiнарний характер, утворюючи сталi зв'язки
з iншими фаховими
дисциплiнами, !исциплiна <Аукцiонна дiяльнiсть)) вивчаеться на 1 кур
ci (2
семестр)
забезпечуе пiдготовку мистецтвознавцiв-експертiв. зu.urr""ч

кiлькiстъ

i

ГоДин 90

ceMiHaPcbKi ЗаНЯТТЯ
год.).

-

годин (кредитiв

ектС 3):(лекцiйнi |4

14 ГОД.), ДЛ' самостiйноi
робот"

год.,
визнач ено 62

"rуд."тiв
!исциплiна спрямована на формування базових унiверсальних i
предметно-спецiалiзованих компетенцiй мистецтвознавця-експерта,
дати

студентам спецiальностi <образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрацiя> комплексне уявлення про специфiку r.".д*rенту в галузi артiндустрii, xapaKTepHi риси сучасного
украi'нського арт-ринку в KoHTeKcTi
свiтового лосвiду управлiння у сферi ,".r"цr"u, особливостi
аукцiонноТ
справи в сучаснiй YKpaiHi. Курс спрямований на
формування у студентiв
теоретичних знань та практичних навичок
сферi арт-менеджменту,
аукцiонноi справи, якi BiH мiг би успiш"о p.-iry"ur"
у cBoit професiйнiй
дiяльностi.
логiкою мiждисциплiнарних зв'язкiв передбачено тiсний взаемозв'язок
(як прямий, так опосередкований) norr.nry
дисциплiни з наступними
дисциплiнами магiстратури: <Художня критикa,>; <<Митна iдентифiкацiя
культурних цiнностей>>, <обiг культурних цiнностей>>, <Фiлософiя
сучЪсного
мистецтва)), <Iнструментарiй та методи оцiнки культурнихцiнностей>>,
<IсторiЯ формування визНачниХ колекцiй cBiTy>, <МуЬейна
справа), <<Оцiнка
пам'яток культурноi спадщини>.
2, Мета дисциплiни - дати студентам-мистецтвознавцям
основи знань
про закони аукцiонноi справи, принципи
роботи аукцiонiв, сформувати
баЗОВi УЯВЛеННЯ ПРО аукцiонну дiяльнiст" .уru."оI УкрЬiни
та дати пiдфунтя
для можливостi реалiзувати себе в галузi аукцiоннот справи.
3. Завдання
Навчити студента творчо засвоювати знання з метою
удосконЕlлення
галерейноi та аукцiонноТ дiяльностi ;
розкрити функцii важливiсть дiй акцiонування в конкретному
iсторичному вiдрiзку часу;

у

i

:

-

i

- проводити дослiдницьку роботу, використовуючи
дослiджень для атрибуцii та експертизи;
_ засвосння ключових понять i принципi арт-менеджменту,

результати

аукцiонноI

справи;
знайомство з сучасними вимогами до дiяльностi аукцiонiста;
формування уявлення про базовi категорii ринку та ринкових вiдносин

-

в арт-iндустрii;

-

розвиток самостiйного сприйняття процесiв украiЪськоi аукцiонноi

дiяльностi;

-

оволодiння практичними вмiннями та навичками органiзацiТ подiй у

сферi мистецтва.

Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноiдисциплiни:
для здобувачiв вищоi освiти з профiльною освiтою необхiднi:
знання сучасних тенденцiй розвитку арт-ринку;
- знання основних принципiв дiяльностi аукцiонiста;
- опанування основами дiяльностi зi створення комерцiйно
успiшного арт-проекту;
- знання способiв просування мистецького продукту на арт-ринок;
- вмiння орiентуватися у функцiонуваннi сучасного арт-ринку;
_ вмiння орiентуватися у спецiальнiй лiтературi, присвяченiй
управлiнню в галузi мистецтва;
4.

-

здатнiсть знатися на етапах створення творчого проекту;
ЗДаТНiСть створювати успiшний iмiдж установи засобами PR.

у

результатi опанування навч€шьноi
набути TaKi програмнi компетентностi:

дисциплiни здобувачi повиннi

iHmezpallbHa:
ЗДаТНiСТЬ розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi
ОбРаЗОтворчого мистецтва, декоративного мистецтва

та проблеми у галузi

i

реставрацiТ, а також
експертизи TBopiB мистецтва пiд час практичноi дiяльностi або у процесi
НаВЧаННЯ, ЩО передбачае застосування системи iнтегрованих знань з TeopiT,
icTopii мистецтва та експертизи, спрямованих на розвиток здатностi
ОСОбИСтоСтi до креативноi самореалiзацii iз використанням iнновацiй
у сферi
МИСТеЦТВОЗнавчоi експертизи
характеризу€ться комплекснiстю та
невизначенiстю умов i вимог.
заzальнi:
ЗДатнiСть спiлкуватися з представниками iнших професiйних груп рiзного
Рiвня (з експертами з iнших галузей знань/видiв економiчноi дiяльностi).
- Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
- Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiд€tльно та свiдомо
фаховi:
ЗДатнiсть трактувати формотворчi мистецькi засоби як вiдображення
iсторичних, соцiокультурних, економiчних
технологiчних етапiв
розвитку суспiльства.
- Здатнiсть використовувати знання та практичнi навички з сценографiТ з
МеТОЮ наЙвиразнiшого розкриття концепцii i змiсту драматичного твору
та його художнього втiлення.

та

-

i

-

об'ектiв, формулювати кiнцеву мету реставрацiйного

вiдповiдностi до вимог сучасноi науковоi реставрацii.

мистецьких

втручання у

ЗдатнiстЬ дО використання сучасних iнформацiйно-комунiкативних
технологiй в KoHTeKcTi проведення мистецтвознавчих та

реставрацiйних

дослiджень.

Опановуючи навчzLльну дисциплiну, здобувач повинен дотримуватися
академiчноi доброчесностi, визначенот вимогами HAkkkiM.
5. р езультати навчання за дис циплlною:
Результат навчання

(l. знати; 2. вмiти; 3. комунiкачiя;

автоном

н

4.

icTb та вiдповiдальн icTb)

Код

Форми

(таlабо методи i

технологil)
викладання i
навчання

Результат навчання

Методп
оцiнювання та
пороговий крптерiй
оцiнюванпя (за
необхiдпостi)

iдсоток
v
пiдсум
ковiй
оцiнцi
з

дисцип

l

| Знати: базовi

методики
iнтелектуальноi
|власностi; Як застосовувати
|правила оформлення прав
i нтелектуальноi власностi.

|захисту

I

|

Вололiти знаннями

Лекцii,
ceMiHapcbKi
заняття

лlни

|Опитування,
|перевiрка завдань

20%

Опитування,
вiзуальний контроль

20%

до

|визначення ефективностi та
сучасних
|апробацiТ

|теоретичних пiдходiв та
концепцiй

2.

lнтерпретац1

феноменiв культури
мистецтва та мистецьких]
процесiв.
Вололiти|
основними
науковими|
принципами
.*.n"pr"."I
TBopiB
образотворчого
мистецтва.
аналiзувати i
пояснювати iсторичнi,
культурологiчнi,
соцiокультурнi, художньоестетичнi аспекти розвитку
свiтового
украiнського

Умiти:

та
образотворчого

i

декоративного мистецтва.
Вмiти
трактувати
мистецькi
формотворчi
засоби
вiдображенняl
iсторичних. соцiокультурних,I
экономiчних i технологiчних|
этапiв розвитку суспiльства.
Використовувати сучаснiI

як

нформачiйно-комунiкацiйнi

гехнологiТ
иузейнiй

в

освiтнiй

справах.

l

l

Tal

l

Лекцii,
ceMiHapcbKi
заЕяття

Здiйснювати пошук
iнформачiТ стосовно об'екту
дослiдження
Вмiти спiлкуватися

з

представниками
iнших
професiйних груп рiзного
рiвня, вибудовувати якiсну та
систему
розгалужену
комунiкацiй,
представляти
дiяльностi у
результати
вiтчизняному та зарубiжному
науковому i професiйному
середовищi.
оперувати
професiйною термiнологiею в
сферi фаховоi дiяльностi
мистецтвознавця-експерта.
Здатнiсть до використання
рiзноманiтних методiв,
та
комунiкативних технологiй
для ефективного спiлкування
на професiйному piBHi.
Застосовувати отриманi
знання на практицi; вмiти
використовувати навички
аналiзу TBopiB мистецтва.
iнтегрувати
професiйнi знання та навички
i використовувати iх.
та
застосовувати семантичнi,
iконологiчнi, iконографiчнi,
формально-образнi i
формально-стилiстичнi
чинники образотворення

Здатнiсть

a
J.

ЛекцiI,
ceMiHapcbKi
занят,тя

Опитування,
перевiрка
презентацiй

з0%

Опитування,
перевiрка
презентацiй

з0%

iнформацiйних

4.

CeMiHapcbKi
заняття

Здатнiсть

Iнтерпретувати

6.

Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни

iз

програмними

реЗУЛьтатами нrlвчання (необов'язково dля вuбiрковuх duсцuпцiн якi не вхоdяmь dо блокiв

навчаннядисциплiни (код)
ПрограмIli резyльтати нББЕ

Вмiти

аначiзувати

i

пояснювати iсторичнi,

культурологi.ttti, соцiокультурнi, художньо-естетичнi

пекти розвитку свiтового та

чого i декоративного мистецтва.

украiЪсько

Iнтерпретуватлt та застосовувати семантичнi
iконологiчнi, irtоrrографiчнi, формально-образнi i
iстичнi чинники образотворення.

Вмiти тракт},вати формотворчi мистецькi засоби як

вiдображення iсторичних,
економiчних

i

соцiокультурних,

технологiчних етапiв розвитку

4

суспiльства.
Володiти фаховою термiнологiсю, науково-ана_гliтичним
апаратом, проводити аналiз
систематизацiю
фактолqгiчного матерiа_пу.
Володiти методикою проведення наукових дослiджень.

прн

Здiйснювати пошук iнформацii стосовно об'екту

прн

та

дослiдження.
застосовувати у мистецькiй та дослiдницькiй дiяльностi
знання естетичних проблем обравоtвtlрчt.ll.о мисl,ецl.tsа,
декоративного мистецтва, реставрацii, ocHoBHi
принципи розвитку сучасного вiзуального мистецтва.

прн
6

7

8

прн
11

7. Схема формування оцiнки (зрiдно з п.7 <<Положення про органiзацiю
освiтнього процесу в HAKKKiM> (вiд 31 жовтня 2018 р. наказ лъ187_0).

система оцiнювання охоплюе вхiдний, поточний, модулъний i

пiдсумковий контролi. Резуль,гати навчання здобувачiв вищот освiти в
Академii оцiнюють за шкаJIою Академii, чотирибальною шк€шою
(<вiдмiнНо), ((добре)), (заДовiльно>, ((незадОвiльно>), шк€шою ектС ((Д),
(В)), ((С)), (D), (Е), (FХ), (F)).
7.1.

-

].
2.
3.
4.
J

Форми оцiнювання здобувачiв вищоi освiти:
семестрове оцiнювання:
Конmрольна робоmа з mелl ЗР* (mесm); - 25 балiв/ ] 5 балiв**.
Самосmiйне завdання ]: РН 1.2, - 20 балiв/ ] 2 балiв.

Самосmiйне завdання 2: РН ].3, - 20 балiв/ l2 балiв,
Провеdення колоквiулwу: РН I.3, - ]5 балiв/ 9 балiв,
Пidсумкова конmрольна робоmа (екзамен): - 20 балiв / ]2 балiв.
* ЗР змiстовий
роздiл.
:*:t

максимuLпьний балl порогiв бал длЯ отримання позитивноi оцiнки з
вiдповiдноi форми контролю.

-

7.2.

пidсумкове оцiнювання:ек,амен.

Органiзацiя оцiнювання

Контроль за якiстю навчання здобувача вищоi освiти здiйснюеться за
100-бальною системою. Загальну кiлькiсть балiв здобувача вищоi освiти
фОрмУють ceмecTpoBi бали, отриманi з ycix тем змiстових роздiлiв (бали,
ОТРИМанi За контрольну роботу (у формi тестування), презентацii тощо; бали,
отриманi за виконання самостiЙного завдання, участi у колоквiумi, а також
бали, якi отриманi за пiдсумкову роботу (екзамен).

Зразки тестових завдань для контрольноI
роботи, перелiк самостiйних
завдань, питання та завдання пiдсумковот контрольноi
роботи € складовою у
Навчально-методичному комплексi з даноi дисциплiни. -

Змiст курсу складас единий змiстовний роздiл. Змiстовий
роздiл
включа€ лекцii, ceMiHapcbKi заняття, самостiйну
здобувачiв
Ъищоi
роботУ
освiти, якi завершуються контролем рiвня засвоення якостi про|рамного

матерiалу вiдповiдноi частини курсу.

залlкових

(максимум)
робота

20

(максимум)

онтрольна
рооота
25

(максимум)

олоквlум
15

(максимум)

амостlйна
робота
20

(максимум)

20

максимум

умовою допуску до пiдсумковот роботи (iспиту) е отримання
студентом пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж io ба_пiв
(крumuчно-розрахунковuй мiнiлlуw). При
цьому обов'язковим е успiшне
складання контрольних робiт, виконання самостiйних
робiт та участь у

колоквiумi, передбачених робочою про|рамою навчаJIьноi
дисциплiни.
П, u просmо,цу рврахунн
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кiлькiсть

балiв
Мiнiмулл

Максиму
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ВИПаДКУ ВiДСУТНОСТi Здобувача

пiдсумкова
робота,/ екзамен
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Пiдсумков
а оцiнка
60
10

0

вищоi o."ir, . *""*
причин
вiдпрацювання та перездачi контрольних
робiт здiйснюються у вiдповiдностi
до <Положення про органiзацiю освiтнього процесу в HAKkKiMu (вiд 3 t
жовтня 2018 р. наказ j\lbl87-0).
оцiнка iспrrту здiйснюеться за результатами роботи впродовж
усього
семестрУ.

Здобvва,l вищоi освiти, який набрав суму залiкових балiв (60) мае
право отримати пiдсумкову оцiнку за екзамен за
результатами контролю.
здобувачi вищот освiти, якi набрали протягом семестру менше 60 ъалiв,
обов'язково склалають iспит.

присутнiсть Bcix здобувачiв вищоi освiти на екзаменi е обов'язковою.

ЗМiСТ КУРСУ складас единий змiстовний роздiл. Змiстовий
роздiл включае

лекцii, ceMiHapcbKi заняття, самостiйну роботу здобувачiв вищоТ освiти, якi
завершуються контролем рiвня засвоення якостi програмного матерiалу
вiдповiдноi частини курсу.

зйiстйййтоздп
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ва рооота
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Колоквtум
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uамостtйна
робота
20

(максимум)

20

максимум

Умовою допуску до пiдсумковоI роботи (iспиту) е отримання студентом
пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв (крumuчнорозрахунковuй мiнiлlу"м). При цьому обов'язковим с успiшне складання
контрольних робiт, виконання самостiйних робiт та участь у колоквiумi,
передбачених робочою програмою навч€шьноТ дисциплiни.
к
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кiльlсiсть
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MiHiMyM
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48
80
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пiдсумков
а оцiнка
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б0

20

10
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вигIадку вiдсутностi здобувача вищоi освiти з поважних причин
вiдпрацювання та перездачi контрольних робiт здiйснюються у вiдповiдностi
до (ПоЛоженнЯ про органiзацiЮ освiтньоГо процесу в HAKKKiM) (вiл З 1
жовтня 20l 8 р. наказ J\Ъ l 87-0).

оцiнка iспиту злiйснюсться за результатами роботи впродовж усього

семестру. Здобувач вищоТ освiти, який rrабрав суму залiкових балiв (60) мае
право отримати пiдсумкову оцiнку за екзамен за результатами контролю.
Здобувачi вищоТ ocBiTlt, якi набрали протягом семестру менше 60 ъалiв,
обов'язково складають iспит.

присутнiсть Bcix здобувачiв вищоi освiти на екзаменi е обов'язковою.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка за шкалою
HAKKKiM (бали)

оцiнка за
чотирибальною шк€lлою

Оцiнка за шкалою СКТС

90-1 00

Вiдмiнно

А

82-89

!обре

в

74-8

с

1

64-7з

д

Задовiльно

60-63

Е

35-59

Fх

Незадовiльно

1-з4

F

8. С,груктура навчаJIьноi дисциплiни.
Тематичний план передбачае 28 заIlять
обсяг навчЕtльних

]Ф

(год.)

назва теми

пор.

l

Усього
а

2

J

Лекцii
4

Сепл.

Занj

срс

5

1

1.1

|.2

l.з

2.1

2.2

3лliсmовuй розdLц 1. OcHoBHi
Hoi diяльносmi
Вступ. Предмет та об'скт дисциплiни
10
2
2
<Аукцiонна дiяльнiсть>
1.2. OcHoBHi поняття аукuiонноТ
12
2
2
дiяльностi. Катег,орiт аукцiоrтноI дiяльностi.
Види ayKuioHiB. ['а-гlузевi аукцiони
1.3. Класифiкацiяаукчiонiв.Аукцiоннi
|2
2
2
товари. Органiзачiя аукцiонних торгiв
3мiсmовuй розdiл 2. Iсmорiя влlнtlкнення аукцiонiв
Iсторiя виникнення аукцiонiв. Першi
аукuiони Свропи. Найдавнiшi аукцiоннi доми
Iсторiя аукцiонiв антикварiату та аукцiонних

|4

2

2

]

l4

2

2

l

домiв
Z.э

liяльнiсть сучаспрlх аукцiонних домiв

|4

2

2

l

2.4

Аукцiонна дiяльнiсть в Украiъi. Лоти.
Формування цiновсli полiтики

|4

2

2

l

Загальний обсяг 90 zоd,, втому числi (вибрати необхiдне):

Лекцiй

-

14 eod,

Семiнари - 14 zod.
Самостiйна робота- б2 eod.

ПЛАНИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЪ
CeMiHapcbкe заняття |. (2 год.) Складання термiнологiчного словника.
Перевiрка засво€ння термiнологii та понять.
Оцiнюються повнота викладу, наочнiсть роботи, зокрема, наявнiсть у нiй
якiсних iлюстрацiй тощо. Робота може бути виконана як у формi друкованого
альбому, так i в електронному BapiaHTi.
Лiтература: |-|2
CeMiHapcbкe заняття 2. (2 rод.)

|.2.

OcHoBHi поняття

аукцiонноi
дiяльностi. КатегорiТ аукцiонноТ дiяльностi. Види аукцiонiв Галузевi
аукцiони.
Лiтература: |-|2,

CeMiHapcr,кe заняття 3. (2 год.) 1.3. Класифiкацiя
AyKuioHHi товари. Органiзацiя аукцiонних торгiв.
Порiвняльна характеристика аукцiонiв та ix ToBapiB.
Розумiння zшгоритму аукцiонних торгiв.
Лiтература: |-|2.

ayKuioHiB.

CeMiHapcbкe заняття 4. (2 год.) Iсторiя виникнення аукцiонiв. Першi
аукцiони €вропи. Найдавнiшi аукцiоннi доми.
Знання етапiв формування аукцiонiв, ik iс,горiТ, та ocHoBHi аукцiоннi доми.

Лiтература: 1-12.

CeMiHapcbкe заняття
аукцiонних домiв.

5. (2 год.) Iсторiя аукцiонiв антикварiату

та

Знати особливостi аукцiонiв.

Лiтература |-|2.

CeMiHapcbкe заняття б. (2 гол.) Щiяльнiсть сучасних аукцiонних домiв.
Знання основних особливостей та вiдмiнностей сучасних аукцiонних домiв.
Лiтература: 1-12.

CeMiHapcbкe заняття 7. (2 год.) Аукцiонна дiяльнiсть в YKpaiHi. Лоти.
Формування цiновоi полiтики.
РОЗУмiння аспектiв аукцiонноТ дiяльностi в YKpaTHi та формування цiновоТ
полiтики.

Лiтература |-|2.

Питання до залiку (2 семестр)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l0.
1.

Розкрити поняття <Аукцiон>.
Розкрити поняття ((лот)).
Розкрити поняття ((торги)).
Розкрити поняття uApT ринок))
Розкрити поняття <<Антикварiат>
Назвати перiоди формування аукцiонiв, охарактеризувати iх.
Назвiть ocHoBHi особливостi аукцiонiв.
Назвiть ocHoBHi аукцiоннi доми та ik особливостi.
,Щати характеристику аукцiонним домам в европi.
Щати характеристику аукцiонних домiв Америки.
1
Щати характеристику аукцiонних домiв УкраТни.
|2. Назвiть ocHoBHi критерiТ цiноутворення лоту в YKpaiHi.
1З. ,Щати визначення г€Lлузевим аукцiонним домам.
|4. Назвати ocHoBHi риси гrLлузевих аукцiонних домiв.
15. Назвiть €tлгоритм аукцiонних торгiв.
Назвiть нормативно-правовi документи, що регулюють аукцiонну
дiяльнiсть.
Щайте класифiкацiю аукцiонiв.
18. Щайте характеристику дiяльностi сучасних аукцiонних домiв.
19. Назвати ocHoBHi риси антикварiату.
20. Назвiть першi аукцiони Свропи.
Охарактеризуйте найпершi аукцiоннi доми.

l6.

|7.

2|.

9. PeKoMeHdoBaHi duсерела:

Основна: (Базова)

l.

l.

Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке. Пространство художественного
эксперимента. М.: Высш€ш школа экономики, 2015.
Бабков В. Галерейный бизнес: российский и зарубежный опыт. Как
поч/пать и продавать искусство i В. Бабков. - М.: Арт-менеджер, 2012.
З. Колычева В. Рынок произведений искусства. Теоретико-экономический
анализ. М.: Проспект, 20|4.
Попкова К.Е. Мировой рынок предметов искусства: специфика, структура,
динамика. // МеждународныЙ сryденLIеский науrный вестник. - 2015. - J\b 4 (часть
3).- с. 426-429.
5. Поррас С. Искусство, религиrI, коммерция, рождение арт-рынка. Северный
Ренессанс. М.: Слово, 2019.
6.
Хук Ф. Завтрак у Sotheb5z's. Vlир искусства от А до Я. М.: Дзбука, 2015.
7.
Хук Ф. Галерея аферистов. Ис,гория искусства и тех, кто его пролает. V[.:
Азбука, 20l8.
Школа аукционистов. Электронный ресурс. Режим досryпа:

2.
4.

8.

9.

https://www.aгtinstitut.ru/courses/shkola-auktsionistov.html

10.

An Art Basel & UBS Report. The Art Market

20119. Электронный ресурс.

Режим доступа: https://www.artbasel.com/about/initiatives/the-art-market
Art & Finance rероrt 2017 // Deloitte and ArtTactic. Электронный ресурс.
https://www2.deloitte .com/content/dam/Deloitte/
atlDocuments/fi nance/art-and- fi папсе-rероrt-20 1 7.pdf
Artprice's 2018 Global Art Market Annual Rероrt: The Art Market iп 2018 ll
Электронный ресурс. Режим доступа:
https ://imgpublic. artprice. com/pdfy/the-art-market-in-20 1 8.pdf

1l.
Режим

доступа:

|2.
Мрriсе and АММА.

