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СПІВВІДНОШЕННЯ 

 ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ СЕРЕД ВІДВІДУВАЧІВ МУЗЕЇВ (2017р.,% *) 

У 2017 р. обласні музеї відвідало 

293 550 осіб.  

3 із 8 музеїв, що розташовані в 

м.Чернігові, відвідало 207 600 осіб 

(або 70,7% їх загальної кількості) 

 

 
*Джерело: оперативні дані Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА 

62,8%

37,2%

Жінки

Чоловіки

8 музеїв,  

що фінансуються з обласного бюджету: 

 

1. Чернігівський обласний історичний музей 

ім. В.В. Тарновського;  

2. Чернігівський обласний художній музей 

імені Григорія Галагана; 

3. Чернігівський літературно-меморіальний 

музей-заповідник М.М. Коцюбинського; 

4. Новгород-Сіверський історико-культурний 

музей-заповідник “Слово о полку Ігоревім”; 

5. Сосницький літературно-меморіальний 

музей О.П. Довженка; 

6. Історико археологічний музейний комплекс 

"Древній Любеч"; 

7. Обласний історико-меморіальний музей-

заповідник Пантелеймона Куліша “Ганнина 

пустинь”; 

8. Музейно-меморіальний комплекс пам’яті 

жителів населених пунктів України, знищених 

фашистськими окупантами. 

 



Серед відвідувачів музеїв 

переважає доросле 

населення - 61,9% від 

загальної їх кількості, 

дітей налічувалось – 38,1%.  
В кожній віковій категорії 

відвідувачів музеїв також 

чисельно переважають 

жінки. 

СТРУКТУРА ВІДВІДУВАЧІВ ОБЛАСНИХ МУЗЕЇВ  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ (2017 р.,*) 

*Джерело: оперативні дані Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА 

Категорія 

відвідувачів 

Всього 

відвідувачів 

(осіб) 

у тому числі за статтю 

жінки 
питома 

вага % 
чоловіки 

питома 

вага % 

Діти, учні 111 749 70 323 62,9 41 426 37,1 

Дорослі 181 801 114 140 62,8 67 661 37,2 

Загальна 

кількість 293 550 184 463 62,8 109 087 37,2 

66,6%

33,4%
на пільговій основі

на платній основі

 195 600 осіб відвідали 

музеї безкоштовно. 

 97 950 осіб вносили 

вхідну плату за 

відвідування музеїв. 

Структура відвідувань музеїв за формою оплати (2017р.,%*). 



СТРУКТУРА ВІДВІДУВАЧІВ ОБЛАСНИХ МУЗЕЇВ 

 ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ (2017 р.,*) 

В структурі відвідувачів музеїв питома вага жителів міської місцевості 

області складає 59,8%,  на другому місці мешканці інших областей – 29,5%, на 

третьому – жителі сільської місцевості області – 9,1%, решта – 1,6% -  відвідувачі 

з інших країн. 

*Джерело: оперативні дані Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА 

29,5%

1,6% 9,1%

59,8%

сільської місцевості

області (9,1%)

міської місцевості

області (59,8%)

жителі інших

областей (29,5%)

іноземні громадяни

(1,6%)



26,7% міського та 7,3% сільського населення  

від загальної кількості постійного 

 міського та сільського населення області  

скористалися послугами музейних установ. 

  

ОХОПЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ ПОСЛУГАМИ МУЗЕЇВ (2017р.,%*). 
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*Джерело: оперативні дані Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА 

Робочою групою 

виявлено наявний 

дисбаланс серед 

відвідувачів міського та 

сільського населення 

Чернігівської області 



 Фемінізацію галузі культури 

підтверджують також аналітичні дані 

щодо структури працівників музеїв. 

Серед них чисельно переважають 

жінки – 61,9%. 

 Жінки кількісно переважають в 

усіх категоріях працівників. 

 За віковою структурою: молоді до 

25 років налічується лише 1,2%. 

ҐЕНДЕРНА СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ МУЗЕЇВ (2017р,%*) 

61,9%

38,1%

Жінки Чоловіки

*Джерело: штатні розклади музейних установ Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА 
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СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ 

 ОБЛАСНИХ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ 

Категорія 

працівників 

Середня 

заробітна 

плата, 

тис.грн 

у тому числі за віком 

до 25 років 
від 25 до 40 

років 

від 40 до 57 

років 
понад 57 років 
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Керівники 
5,5 5,0 0,0 0,0 4,7 5,5 5,5 5,5 5,7 4,1 

Спеціалісти 
4,4 4,1 3,6 0,0 3,7 4,2 4,4 3,9 5,3 4,3 

Обслуговуючий 

персонал 

3,4 3,6 0,0 0,0 3,5 3,3 3,4 3,9 3,4 3,4 

Робітники 
3,3 3,4 0,0 0,0 3,2 3,6 3,3 3,5 3,3 3,2 

Всього по музеям: 4,0 3,8 3,6 0,0 3,6 4,0 3,9 3,9 4,5 3,6 

Більшу заробітну плату в 2017 році отримали жінки –  на рівні 4,0 тис.грн на місяць проти 

3,8 тис.грн на місяць у чоловіків. 

Молодь не дуже зацікавлена у працевлаштуванні на роботу в музейні заклади через 

невисоку заробітну плату, яка в цих закладах, на 40% нижча, ніж в середньому по області . 

*Джерело: звіт про виконання місцевих бюджетів форма №2 мб, відомості нарахування заробітної плати установ 



У 2017 році видатки загального фонду обласного бюджету на культуру і 

мистецтво склали 106 428,1 тис.грн (що становить 6,7% усіх видатків 

обласного бюджету), на фінансування музеїв спрямовано 19 357,3 тис. 

гривень. 

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ 

 НА ФІНАНСУВАННЯ МУЗЕЇВ (2017р.,%*). 

*Джерело: звіт про виконання місцевих бюджетів форма №2 мб 
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ЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ВИДАТКІВ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ  

НА ФІНАНСУВАННЯ ОБЛАСНИХ МУЗЕЇВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(2017р.,%*) (загальний і спеціальний фонди бюджету разом) 

*Джерело: звіт про виконання місцевих бюджетів форма №2 мб 
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226,8 

76,2 

151,5 

143,1 

6,1 15 12,5 

Чернігівський обласний історичний музей 

ім.В.В.Тарновського 

Комунальний заклад " Чернігівський обласний 

художній музей ім. Григорія Галагана " 

Чернігівської обласної ради 

Чернігівський літературно - меморіальний музей 

заповідник М.М.Коцюбинського 

Новгород - Сіверський історико - культурний 

музей - заповідник " Слово о полку Ігоревім " 

Обласний історико - меморіальний музей - 

заповідник Пантелеймона Куліша  " Ганнина 

Пустинь" 

Сосницький літературно - меморіальний музей 

ім.О.П.Довженка 

Комунальний заклад " Історико археологічний 

музейний комплекс  " Древній Любеч " 

Чернігівської обласної ради  

Комунальний заклад "Музейно- меморіальний 

комплекс пам’яті жителів населених пунктів 

України, знищених фашистськими окупантами" 

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ МУЗЕЯМИ 

ЗГІДНО З ЇХ ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РОЗРІЗІ ЗАКЛАДІВ (2017р.) 

*Джерело: звіт про виконання місцевих бюджетів форма №2.2.1 мб 

тис.грн 



ҐЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ОБЛАСНИХ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

 існує наявний ґендерний розрив серед споживачів послуг музеїв за статтю: 

жінок у 2 раза більше, ніж чоловіків; 

 за віковими групами: переважає доросле населення - 61,9% від загальної 

кількості відвідувачів; 

 за місцем проживання: питома вага жителів міської місцевості області 

складає 59,8%,  на другому місці мешканці інших областей – 29,5%, на 

третьому – жителі сільської місцевості області – 9,1%, решта – 1,6% -  

відвідувачі з інших країн ;  

 проблема фемінізації галузі виявлена і серед працівників музейних установ: 

співвідношення жінок та чоловіків не є збалансованим: серед працівників 

музеїв чисельно переважають жінки – 61,9%;  

 в музейних закладах працює більша частина працівників старшої вікової 

категорії,  молоді до 25 років налічується лише 1,2% всіх працівників;  

 заробітна плата в означених закладах на 40% нижча, ніж в середньому по 

області, що може бути демотиваційним чинником для працевлаштування.   



РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОСИЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ 

ПРОГРАМИ «МУЗЕЇ І ВИСТАВКИ»: 

1. Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА, Органам управління 

з питань культури райдержадміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад: 

- проводити культурно- інформаційні акції щодо популяризації музейних закладів, які б враховували їх 

туристичну привабливість з метою залучення екскурсійних груп та окремих відвідувачів; 

- розширити перелік платних послуг музеїв (з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків) 

і збільшення відповідних власних надходжень. 

2. Керівникам музейних установ: 

- проводити серед відвідувачів опитування з питань задоволеності роботою музейних закладів та  

виявлення цікавих напрямків діяльності (проведення екскурсій, виставок тощо) з урахуванням 

потреб та інтересів жінок та чоловіків; 

- дослідити причини фемінізації серед працівників закладів; 

- проаналізувати дані щодо заробітних плат працівників за статтю та за віковими групами; 

- проводити профорієнтаційну роботу серед випускників історичних факультетів та центрів зайнятості 

з метою зацікавленості роботою в музейних закладах чоловіків для проведення певних робіт 

(реставрації експонатів, експертизи та інше). 

3. Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА спільно з 

Департаментом фінансів Чернігівської ОДА для підвищення зацікавленості роботи в музейних закладах 

молоді і чоловіків внести на розгляд центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо 

забезпечення диференціації і міжпосадових співвідношень у заробітній платі кваліфікованих 

працівників та обслуговуючого персоналу. 

4. Для врахування в роботі музеїв гендерного показника робочою групою рекомендовано доповнити 

результативні показники виконання паспорту бюджетної програми показниками кількості працюючих за 

статтю. 



РЕЗУЛЬТАТИ  

ҐЕНДЕРНОГО БЮДЖЕТНОГО АНАЛІЗУ  

ОБЛАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 

 “МЕНСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ” 

(Чернігівська область) 



Динаміка кількості відвідувань зоопарку (2013-2017 р.) 

 За статистичними даними кількість відвідувань Менського зоологічного 

парку протягом 2013-2017 років має тенденцію до збільшення, за 5 років 

зростання склало 4,3%. Переважна кількість відвідувачів - діти (у 2017 р. – 59%). 
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*Джерело: форма № 14 НК “Звіт про діяльність зоопарку” (затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України 

від 10.09.2007 №53)  



Структура відвідувачів Менського зоологічного парку за статтю (2017 рік)  

  

Для чоловіків і жінок відвідування зоопарку є одним із видів 

дозвілля та сімейного відпочинку.  

52,4%
47,6%

жінки чоловіки

*Джерело: форма № 14 НК та оперативні дані Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА 



Структура відвідувачів зоопарку за місцем проживання        

(2017 рік) 

      3,8% (25 337 осіб) від загальної 

чисельності міського населення 

скористалися послугами зоопарку 

та відповідно 2,1% (7 747 осіб) – 

мешканців сільської місцевості. 

60,6%

1,3%

18,5%

19,6%

Мешканці міст області Мешканці інших областей

Мешканці сільської місцевості області Мешканці інших країн

*Джерело: оперативні дані Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА 
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Oхоплення населення області послугами зоопарку



  У 2017 році із загальної кількості пільгових категорій відвідувачів 18,7% 

склали дорослі, а 81,3% – діти.  

Серед пільгових категорій дітей: 98,1% – це діти до 5 років; 1,2% – діти-

сироти; 0,7% діти-інваліди. 

*Джерело: форма № 14-НК «Звіт про діяльність зоопарку» (затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 

10.09.2007 р. №53)  



 Структура працівників зоопарку (2017 рік) 
  

Структура працівників зоопарку за посадою 

та статтю (2017 р.)
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*Джерело: форма № 14 НК “Звіт про діяльність зоопарку” (затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 

10.09.2007 №53)  



Структура працівників зоопарку за 

освітою (2017 рік)
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Структура працівників зоопарку за 

віком та статтю (2017 р.)
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Розподіл працівників зоопарку за 

віковими категоріями: 

26-39 років – 43,2% (19 осіб),  

40-67 років – 43,2% (19 осіб) та  

13,6%  - осіб у віці понад 57 років. 

*Джерело: штатний розпис зоопарку за даними Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА 

43,2% 43,2% 

  13,6% 



  

Видатки зоопарку  

за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету та власних 

доходів закладу склали  7 238,3 тис. грн, у тому числі: 

*Джерело: звіт про виконання обласного бюджету форма № 2 мб 
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Видатки за рахунок власних доходів зоопарку



  

*Джерело: звіт про виконання обласного бюджету форма № 2 мб, план використання бюджетних коштів зоопарку 



Ґендерні проблеми програми  

«Менський зоологічний парк загальнодержавного значення» 

 у структурі відвідувачів зоопарку за місцем проживання переважають жителі міст області – 

60,6%, мешканців сільської місцевості області налічувалось лише 18,5%, що говорить про 

малодоступність до послуг зоопарку мешканців сільської місцевості області; 

 показник кількості відвідувачів зоопарку за віком відрізняється між групами споживачів: 59,0% 

відвідувачів – це категорія дітей та учнів, дорослих – 41%; 

 переважає платна основа – 64,9%, із пільгових категорії  низький відсоток за формою оплати к 

відвідувачів серед дітей – сиріт та дітей з інвалідністю; 

 серед працівників зоопарку переважають чоловіки – 57,5%, за рахунок категорії робітників 

(68,0%); 

 середня заробітна плата працівника зоопарку у 2017 році становила 3,7 тис. грн, що на 45,0% 

менше середньої заробітної плати по області;  

 у зв’язку з низькою заробітною платою молодь не зацікавлена у працевлаштуванні на роботу в 

зоопарк: працюючої молоді до 25 років у закладі взагалі немає;    

 бюджетна програма «Менський зоологічний парк загальнодержавного значення»  є  гендерно-

нейтральною; 

 для того, щоб програма була гендерно-орієнтована необхідно вносити зміни  як в офіційну 

статистичну звітність, так і в мету, завдання і заходи самої бюджетної програми, визначити 

цільову аудиторію та потреби споживача, результатом чого будуть зміни у підходах до 

планування видатків. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендації з посилення гендерної рівності бюджетної 

програми “Менський зоологічний парк державного значення” 

 Для збільшення кількості відвідувачів та відповідно обсягів власних доходів 
необхідно розширити площу дитячого майданчика з метою створення умов 
відпочинку для сімей з дітьми та відновити діяльність “Мисливського будиночку” 
для демонстрації науково-популярних фільмів про життя, розмноження та утримання 
тварин, та проведення екологічно-виховної роботи з дітьми та молоддю.  

 

 Опрацювати питання розширення послуг зоопарку для людей з обмеженими 
фізичними можливостями (іпотерапія, контактний зоопарк тощо). 

 

 Внести зміни до результативних показників бюджетної програми, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01 жовтня 2010 року № 1150/41 „Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі „Культура””, щодо відображення кількості працюючих за статтю та 
відвідувачів – дітей. 

 

 Забезпечити рекламу та популяризацію діяльності зоопарку серед населення як 
Чернігівської області так і інших областей (виготовлення поліграфічної продукції, 
замовлення рекламної продукції, книг про тварин, постійне оновлення інформації в 
інтернеті, співпраця з друкованими засобами масової інформації, телебаченням, 
радіо та інтернет-виданнями про новинки у зоопарку, а також анонси проведення 
свят на території зоопарку) 


