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— создание условий использования грузовых автотранспорт-
ных средств с приднестровскими номерами для осуществления
международных перевозок;

— расширение доступа экономических агентов и институцио-
нальных структур Приднестровья к кредитным ресурсам, гран-
там, гуманитарной помощи международных организаций;

— создание механизмов оптимального участия экономичес-
ких агентов региона в развитие связей по кооперации в рамках
соглашений, действующих между странами СНГ;

— оптимизацию регулирования экспортно-импортных опера-
ций по продукции двойного назначения;

— открытие корреспондентских счетов для банков Приднест-
ровья в банках стран-контрагентов.
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ANNOTATION. The peculiarities of museum work regional deve-
lopment in the key Western European countries are disclosed. The
largest museum institutions of the United Kingdom, France, Germany
as well as Italy are characterized.
KEY WORDS: museum works, museum institutions, regional deve-
lopment, Eastern Europe.

Постановка проблеми. Нині, за даними ЮНЕСКО, у світі на-
лічується майже 38 тисяч музеїв. Близько двох третин із них при-
падає на Європу (приблизно 24 тисячі), яка по праву отримала
статус світової музейної скарбниці. В інших частинах світу кіль-
кість музейних закладів помітно менша. Так, у Північній Америці
нараховується понад 6 тисяч музеїв (основна їх кількість припа-
дає на США), у Південній Америці — майже півтори тисячі, в
Азії — 4 тисячі (за рахунок Китаю, Японії та Індії), в Австралії та
Океанії — 2 тисячі, а в Африці всього 411 музеїв. Як видно, у
світі чітко простежується тенденція, за якої музейна справа
отримала найбільший розвиток у осередках зародження цивіліза-
ції (у Середземномор’ї, на Близькому Сході, у континентальній
Азії), у державах, що нагромадили музейні цінності шляхом ве-
дення у минулому загарбницьких воєн (деякі країни Західної Єв-
ропи), а також в інших високорозвинутих постіндустріальних
країнах світу (Сполучені Штати, Японія).

Аналіз особливостей регіонального розвитку музейної справи
в світі є вкрай важливим та актуальним. Музейна справа в наші
часи набуває нового значення, перетворюючись на одну з провід-
них соціально-спрямованих галузей світогосподарського компле-
ксу. Посилюється її значення у формуванні зовнішніх соціально-
культурних зв’язків, підвищується роль у регіональному розвит-
ку соціального середовища.

Аналіз останніх публікацій. Проблемам дослідження регіо-
нального розвитку музейної справи присвячено праці багатьох
учених. Зокрема, заслуговують особливої уваги роботи Ф. Вай-
дахера, Г. Мезенцевої, Т. Юреневої, в яких подано цілісну та об-
ґрунтовану картину формування й розвитку музеєзнавства, дано
характеристику найбільш визначним музейним закладам. Музеї
світу розглядають у своїх працях З. Жигульський, О. Лисікова, О.
Супруненко, туристичні аспекти музейної справи розкрито в
працях П. Горішевського, М. Рутинського, О. Стецюк. Значний
внесок у розвиток музеєзнавства зробили В. Дукельский, Д. Ка-
мерон, Є. Равикович, З. Странський та ін. Однак, комплексне гео-
графічне дослідження особливостей регіонального розвитку му-
зейної справи країн світу ще детально не проводилось.
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Формулювання мети (постановка завдання). Саме тому,
об’єктом даного дослідження обрано музейні заклади провідних
країн Західної Європи, а предметом — особливості їх регіональ-
ного розвитку. Метою даного дослідження полягає в аналізі особ-
ливостей формування та розвитку мережі музейних закладів про-
відних країн Західної Європи. Конкретними завданнями дослі-
дження є: аналіз профільної структури музейних закладів провід-
них країн Західної Європи, виявлення особливостей терито-
ріальної структури музейної справи в Західній Європі, а також
характеристика найбільших музейних закладів Великої Британії,
Франції, Німеччини, Італії.

Виклад основного матеріалу. У кожній частині світу скла-
лись свої унікальні умови для розвитку музейної справи. Найспри-
ятливішими вони були у Європі, де сформувались антична та се-
редньовічна цивілізації, звідки відбувались спустошливі військо-
ві походи на північ Африки, Малу Азію та Центральну Америку.
Саме тому, європейські музеї мають найбагатші зібрання експо-
натів древніх цивілізацій Стародавнього Сходу і Середзем-
номор’я, індіанських племен Андського гірського пасма, Панам-
ського перешийка та Юкатану, а також власне європейські твори
мистецтва, архітектури, скульптури та графіки. В Європі перева-
жають музеї історичного та мистецького профілю, зібрані пере-
важно на основі колекцій монархів, монастирів, духовних братств і
академій. Кількість музеїв технічного профілю незначна, вони
переважно розміщуються у Німеччині, Нідерландах, Великобри-
танії. Багато закладів присвячено окремим особистостям, видат-
ним письменникам, діячам культури та мистецтва.

Загальна кількість музеїв в окремих країнах Європи доволі різ-
на (рис. 1). Найбільше музейних закладів розміщено у Німеччині
та Великобританії (понад 4 тисячі), трохи менше їх в Італії
(3,5 тисячі), Росії (1478), Франції (1300) та Іспанії (1054 заклади).
Малі країни Європи мають у середньому від 200 до 700 музеїв,
найбільша їх кількість серед держав цієї групи в Нідерландах
(732), Австрії (712), Швейцарії (776) та ін. Найменші країни Єв-
ропи та «країни-карлики» мають, відповідно, невелику кількість
музеїв. Так, у Ліхтенштейні їх 5, в Монако та Андоррі — 6,
у Сан-Марино — 7, у Люксембурзі та Гібралтарі — по одному
музею. Слід відмітити, що велика кількість музейних закладів
характерна не лише для високорозвинених європейських країн
«сімки», але також для держав колишнього СРСР. Музейна спра-
ва на пострадянському просторі була однією з пріоритетних га-
лузей культури, тому роль цих країн у світовій музейній спадщи-
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ні досить значна. Саме тому, Україна посідає помітне місце серед
країн Європи за загальною кількістю музеїв (412). Цей показник
знаходиться на рівні з такими державами, як Норвегія, Румунія,
Португалія.

Як свідчать дані ЮНЕСКО, в середньому за рік Ейфелеву ве-
жу відвідують 6 млн чол., Британський музей — 4 млн; музей
Ермітаж — 4 млн; музей Орсе — 4 млн; Лувр — 3 млн; палац Вер-
саль — 2 млн. В останній час на двох музейних об’єктах зафіксо-
вана рекордна кількість відвідувачів у світі. Це — Центр сучас-
ного мистецтва ім. Ж. Помпіду (Париж) — 6,3 млн чол. та Бри-
танський музей (Лондон) — 7 млн чол.

Однак, за рівнем забезпеченості населення музеями в розра-
хунку на 100 тис. чол. у європейських країнах спостерігається
докорінно інша картина [4].

Найвищий рівень забезпеченості музеями мають «країни-
карлики» та інші країни з незначною кількістю населення (Сан-
Марино, Ісландія, Монако, Ліхтенштейн, Андорра, Норвегія), а
також розвинуті і країни з давніми традиціями колекціонування
(Швейцарія, Австрія, Великобританія, Німеччина, Італія, Данія,
Угорщина) [4].

Дуже якісно неоднорідною є група країн з високим рівнем за-
безпеченості музеями. Її представляють країни різного соціально-
економічного типу, що мають як значну кількістю музейних за-
кладів, так і невелику кількість населення (Фінляндія, Нідерлан-
ди, Португалія, Гібралтар, Мальта, Кіпр, Хорватія, Словенія, Лат-
вія та ін.).

Середній рівень забезпеченості музеями внаслідок значної кіль-
кості жителів у Франції, Іспанії, Греції, Чехії, Болгарії, Румунії. Му-
зеї цих країн широко відомі в усьому світі, їх відвідує щорічно вели-
ка кількість туристів з інших держав Європи, Америки, Азії. Перші
три з них складають основу європейської музейної скарбниці [2].

Низький рівень забезпеченості музеями характерний для Ірлан-
дії, Югославії, Польщі, Словаччини, Литви, Білорусі та ін. Біль-
шість з них, за винятком Ірландії, належали до держав соціаліс-
тичного табору, що й наклало відбиток на особливості розвитку у
них музейної справи.

Найнижчий рівень забезпеченості музеями у Російській Феде-
рації, Україні, Боснії та Герцеговині. В цих державах на 100 тис.
мешканців припадає менше одного музею. Отже, незважаючи на
значну загальну кількість музейних закладів, розвиток музейної
сфери в Україні все ще недостатній і не відповідає європейським
стандартам.
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Рис. 1. Регіональний розвиток музейної справи
в країнах Західної Європи

Розглянемо музейні заклади ряду провідних країн Західної
Європи детальніше [1; 3].
Великобританія. У Лондоні знаходяться найбільші музеї краї-

ни: Британський музей, музей Вікторії та Альберта, колекція яко-
го нараховує біля двох тисяч експонатів, музей історії міста,
Тейт-галерея з унікальною колекцією малюнків Тернера, музей
воскових фігур мадам Тюссо, музей Шерлока Холмса, лондонсь-
ка в’язниця-музей з експонатами середньовічних катувань. Най-
цікавішим експонатом Лондонського геологічного музею є «зем-
летрус» — ефектний видовищний атракціон для відвідувачів.
Експозиція національного морського музею в Гринвічі (Лондон)
оповідає про подвиги героїв військово-морського флоту Велико-
британії. Тут представлені колекції малюнків морської тематики,
зброї, предметів британської морської торгівлі. Всесвітньо відо-
мий також лондонський Тауер, який аж до XVI ст. був королівсь-
кою резиденцією, пізніше служив арсеналом, фортецею, палацом
та в’язницею. Зараз у ньому розташований музейний комплекс із
колекціями бойової зброї та коштовностями британської корони.
Національна галерея в Лондоні, заснована 10 травня 1824 р., має
у своєму розпорядженні приватні колекції, подаровані і заповіда-
ні шляхетними англійцями, а також придбані державою. Зараз у
ній представлено дві тисячі шедеврів італійських, нідерландсь-
ких, іспанських, фламандських, французьких, англійських худож-
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ніх шкіл, що охоплюють період часу майже у шість сторіч. Роз-
виток та формування лондонської галереї проходив одночасно із
розвитком мистецтвознавства як науки, що обумовило планомір-
ність, усебічну повноту комплектування, високу якість музейних
експонатів. У літературному кварталі Лондона Блумсбері знахо-
дяться будинок-музей Чарльза Діккенса, Британський музей, му-
зей іграшок. Вестмінстерське абатство включає коронаційну цер-
кву, усипальниці королів і видатних представників нації. При
абатстві діє музей, що зберігає скарбницю Вестмінстера. Вестмін-
стерське абатство є одним із найбільш відвідуваних та визначних
пам’яток країни, щорічно в ньому буває понад 3,5 млн. чоловік.
Білмиш біля Стейвлі — північно-англійський музей під відкри-
тим небом, де успішно реконструйована справжня історія соціа-
льного та індустріального життя північного сходу країни. Одна з
найкращих художніх галерей Британії знаходиться у Глазго. До
унікальних пам’яток древньої історії відносяться мегаліти Стоу-
нхенджу. У Стратфорді діє будинок-музей В. Шекспіра.

Музеї Шотландії представлені національною і портретною га-
лереями, королівським музеєм, музеями сучасної історії та історії
Шотландії. Найстаршим у світі визнаний музей Ашмола в Окс-
форді, побудований у 1679—1683 р. і названий на честь видатно-
го колекціонера Еліаса Ашмола (1617—1692). З 1924 р. у музеї
розміщується експозиція стародавніх наукових приладів.
Німеччина. У місті Берлін знаходиться всесвітньовідомий ост-

рів музеїв. На ньому розміщені державний музей культурних
скарбів Пруссії, комплекс Далем, національна галерея, музей
прикладного мистецтва, музей музичних інструментів. Відомими
музеями Берліна є музей В. Боде та музей Пергаму. Після об’єд-
нання Німеччини музеєм стала також Берлінська стіна, яку щоріч-
но відвідують тисячі туристів. Ініціатором цього проекту став
Райнер Хільдебрандт.

Музейною перлиною Німеччини можна вважати Дрезденську
картинну галерею, засновану ще 1560 року. У ній знаходяться
унікальні живописні твори Рафаеля, Джорджоне, А. Дюрера та ін.
До цікавих музеїв країни належать музей Й.-С. Баха в Ейзенасі,
будинок-музей Ф. Шиллера у Веймарі, грасі-музей у Лейпцигу,
палац Фазанері в Гессені, гірський музей рудника Раммельсберга
в Госсларі, музей декоративного мистецтва в палаці Шарлоттен-
бург, Альте Пінакотека і Нойє Пінакотека в Мюнхені. До місько-
го кафедрального собору міста Хільдесхайм примикає музей діо-
цези, у складі якого лицарський зал, скарбниця, зал для зборів і
капела Святого Варфоломія. До скарбів Хільдесхаймського собо-
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ру відносяться твори прикладного мистецтва часів єпископа Бер-
нварда (X ст.) і релікварій Пресвятої Діви, створений при Людо-
вику Благочестивому (IX ст.). У Потсдамі знаходяться величний
палацово-парковий ансамбль Сансусі, картинна галерея, оранже-
рея, китайський чайний будиночок із колекцією китайської пор-
целяни, Новий палац з Черепашковим залом. Значною популяр-
ністю серед туристів користується скарбниця Ахенського кафед-
рального собору, Єпископський музей собору і єпархії, музей зем-
лі Рейнланд, Вюрцбургська резиденція, фахверковий музей Фау-
ста й архів у місті Кнітлінгені.
Італія. Галерея Уффіці у Флоренції — одна із найвідоміших кар-

тинних галерей у Європі. Будівництво архітектурного комплексу
було розпочато в 1560 р. Д. Вазарі і продовжене в 1585 р. А. Парі-
джі та Б. Буонталенті. Сучасний вид музей отримав лише в 1658 р.
Основу музейних експозицій складає колекція творів мистецтва бан-
кірів з роду Медичі. Умовною датою заснування Уффіці прийнято
вважати 1575 р., але лише з 1737 р., року в результаті передачі ху-
дожніх збірок Тосканському герцогству, музей був відкритий для
широкого загалу. Головне багатство картинної галереї складають
картини італійських майстрів Раннього і Високого Відродження, а
також унікальна колекція автопортретів Рафаеля, Тиціана, Рембран-
дта, Л. Берніні, О. А. Кіпренського. Музей Барджелло і галерея
Академії мистецтв знаходяться у Флоренції, палаццо Дукале — у
Генуї, палаццо Грассі — у Венеції, замок Ріволі — у Туріні. До му-
зеїв Рима відносяться палац виставок, міська галерея сучасного ми-
стецтва, музей терм, Капітолійський музей, Вілла Джулія, Вілла Бор-
гезе — грандіозні колекції творів мистецтва, хронологія яких нара-
ховує 2,5 тисячі років. Музеї під відкритим небом представлені ви-
ставкою археологічних знахідок у долинах Камоніка і Вальтелліна,
музеєм печер у Надро, соборною площею в м. Піза. Саме місто Ве-
неція є музеєм під відкритим небом, що розташувалося на 118 ост-
ровах, з’єднаних майже чотирмастами мостами.

Пітті — художній музей у Флоренції. Розміщений у палаці, що
представляє собою видатний пам’ятник архітектури Раннього Від-
родження; будинок Палаццо Пітті (з кам’яним облицюванням) від-
різняється аскетичною простотою і суворою величчю форм. До Па-
лаццо Пітті примикають сади Боболі (з 1550 р., архітектура Б.
Буонталенті та ін.). Велику частину приміщень палацу займає кар-
тинна (так звана Палатинська) галерея, основу якої складають коле-
кції роду Медичі, відкриті для публіки в 1828 р. У галереї Пітті збе-
рігаються переважно доробки італійських шкіл 15—17 ст. (Рафаель,
А. дель Сарто, Фра Бартоломмео, Тиціан, С. Роза), а також флама-
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ндської школи 17 в. (П. П. Рубенс, А. ван Дейк). У стінах Палаццо
Пітті розміщена також Галерея сучасного мистецтва і Музей срібла.
Франція. У країні нараховується 12 тисяч пам’яток, що охоро-

няються державою і більш ніж 1200 музеїв. Паризькі музеї —
Лувр, Будинок інвалідів, Великий і Малий палаци, Орсе, музей
романтизму, національний центр індустрії і технології (CNIT),
національний музей природної історії з великою галереєю ево-
люції тваринного світу, музей Мармоттан-Моне, де виставлені
роботи К. Моне, Е. Дега, О. Ренуара, А. Сислея. У музеї сучасно-
го мистецтва в Парижі, більш відомого як центр Жоржа Помпіду,
виставлені картини художників кубістського періоду. У будинку-
палаці Шайо розташований морський музей, музей людини і му-
зей французьких пам’ятників. По закінченні дворічної реконст-
рукції Центру сучасного мистецтва ім. Ж. Помпіду в Парижі його
виставкова площа склала понад 200 тис. м2, експозиція розташу-
валася на сімох поверхах будинку, поповнилися фонди як бібліо-
теки, так і власне музею. Інші паризькі музеї: музей П. Пікассо,
музей імпресіоністів, музей декоративного мистецтва, музей
О. Родена. Величні палацово-паркові ансамблі знаходяться у Ве-
рсалі, Фонтенбло, Нансі, абатстві Фонтене. Одним з численних
замків у долині ріки Луари є Шамбор — найвідоміший і найбі-
льший замок, збудований при Франциску I. До замка спеціально
був підведений рукав Луари. Замок має 440 залів, 365 камінів,
65 сходів. В одному із залів Мольєр ставив свою п’єсу «Міщанин
у дворянстві», і король Людовик XIV захоплювався його талан-
том. У 1930 р. замок перейшов у володіння держави. Шамбор
знаходиться в центрі парку площею 5500 гектарів, що обнесений
32-кілометровою стіною. Пам’ятками історії і культури є фортеці
Рокомадура і Каркассона. Колишній єпископський палац у Шар-
трі зараз є музеєм. У музеї американського мистецтва в Живерні
експонуються роботи американських художників періоду твор-
чості К. Моне. У 2000 р. у музеї Тулузи засноване Космічне міс-
то. Воно містить багату експозицію: макет російської орбітальної
станції «Мир»; тренажери «стрибки на Місяці»; авіакосмічний
салон; атракціон «зустріч з інопланетянами».

Висновки та перспективні напрями досліджень. Дослі-
дження регіонального розвитку музейної справи країн світу має
важливе значення для аналізу особливостей формування провід-
них соціально-спрямованих галузей світогосподарського комплек-
су, у першу чергу, туризму. Їх подальше дослідження на прикладі
окремих країн і регіонів світу є перспективним для подальших
наукових розвідок у даному напрямку.
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АНОТАЦІЯ. У статті досліджено чинники формування економічної
безпеки регіонів країн ЄС у межах структурної політики, визначені
напрями адаптації в Україні європейського досвіду зміцнення еко-
номічної безпеки на регіональному рівні.
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АННОТАЦИЯ. В статье исследованы факторы формирования
экономической безопасности регионов стран ЕС в рамках струк-
турной политики, определены направления адаптации в Украине
европейского опыта укрепления экономической безопасности на
региональном уровне.
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ANNOTATION. This article researches the factors of forming the
economic security of regions of countries of EU within the structural
policy, defined areas of adaptation in Ukraine the European expe-
rience to strengthen economic security at the regional level.
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В умовах євроінтеграції зростає відкритість вітчизняних регі-
онів та посилюється їх взаємодія з регіональними економічними
системами європейських країн. Структурні деформації, що по-
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