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Опис навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна «Культурна політика: наукові засади формування
та впровадження» є вибірковою освітньою компонентою навчального плану і,
як вибіркова складова, дає можливість створити індивідуальну освітню
траєкторію, мета якої дати базові знання про культурну політику в Україні і
світі, її правові механізми та напрямки діяльності, наукові засади формування
та впровадження.
Кількість
кредитів
6

Обсяг навчальної дисципліни
Загальна
Самостійної
Аудиторних
кількість
роботи
годин
годин
студента
180

72

108

Вид
підсумкового
контролю
Залік (2, 3
семестр)

Тематичний план навчальної дисципліни
2 семестр
Назва теми, опис теми, завдання для
самостійної роботи

К-сть
годин

Тема 1.1. Поняття «культурна політика»
в українському та міжнародному
законодавстві
Поняття «культура», «політика», «культурна
політика», «матеріальні та духовні цінності»
у вітчизняному законодавстві. Наукові
підходи до визначення культурної політики.
Мета та завдання культурної політики.
Культурна політика як окремий вид
діяльності держави. Законодавство України
про культуру. Закони, що регламентують
діяльність у сфері культури, міжнародних
договорів з питань культури. Закон України
«Про культуру». Основні засади державної
політики у сфері культури. Пріоритети
державної політики у сфері культури.
Інструменти культурної політики.
Завдання для самостійної роботи:
Опрацювати основні положення Закону
України «Про культуру».
Тема
1.2.
Культурна
політика
державотворчих інституцій
Культурна
політика
державотворчих
інституцій України. Оцінка та наукова
експертиза їх діяльності в означеній царині
за вимогами національного законодавства.
Суб’єкти культурної політики. Держава і
спеціалізовані органи влади. Культурні
інституції та їх види. Питання тактики і
стратегії розвитку культурної політики
країни в умовах глобалізації, зважаючи на
необхідність
збереження
власної
автентичності.
Спрямування
державної
культурної
політики
«на
досягнення
визначених культурних цілей з допомогою
оптимального використання всіх фізичних і
духовних ресурсів, які має суспільство в
даний час» за визначенням експертів
ЮНЕСКО (Організації Об’єднаних Націй з
питань
освіти,
науки
і
культури).
Формування культурної політики України на
різних рівнях державного управління.
Менеджмент і реалізація планів розвитку
культурної політики.
Завдання для самостійної роботи:
1. Пріоритети культурної політики в
Україні.
2. Проблеми державного регулювання у
сфері культури
Тема 1.3. Моделі культурної політики:
світовий досвід
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навчальн
ої
діяльності
лекція
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самостійна

4

лекція

9

самостійна

4
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Суспільна

9

самостійна

дискусія

про

потребу

Форми і
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навчання

Оцінка
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Лекція,
презентація,
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Самостійна
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обробка
інформації з
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2
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пошук та
обробка
інформації з
різних джерел,
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опитування

2

Лекція,
презентація,
опитування
Самостійна

2

2

2

2

відокремлення культури від держави. Різні
моделі культурної політики: переваги та
недоліки. Модель взаємодії держави й
культурної сфери. Від залучення фондів та
приватних спонсорів до стимулювання
бізнесових структур до фінансових вкладень
у культуру. Модель фінансування сфери
культури у залежності від пріоритетів влади:
формування опозиційної культури. Модель
взаємодії держави й культурної сфери через
офіційні творчі об’єднання: ризик залежності
розвитку
культурної
індустрії
від
державного бюджету. Модель «державапатрон». Створення неурядових незалежних
організацій-медіаторів між державою та
культурою. Розподіл фінансових ресурсів на
основі експертної оцінки таких організацій.
Потреба врахування контексту окремої
держави у здійсненні культурної політики.
Вибір моделі культурної політики в Україні:
проблема
відповідності
європейським
стандартам.
Завдання для самостійної роботи:
Есе на тему: «Пріоритетні моделі культурної
політики в Україні».
Тема 1.4. Діяльність Українського
культурного фонду
Створення і становлення Українського
культурного фонду. Закон «Про український
культурний фонд». Структура і завдання
інституції. Цілі і завдання фонду. Сприяння
розвитку
національної
культури
та
мистецтва в державі. Підтримка культурного
розмаїття та інтеграції української культури
у світовий культурний простір. Ключові
напрямки програм грантової підтримки.
Аналітика
культури.
Аудіовізуальне
мистецтво. Інклюзивне мистецтво. Проблеми
бюджетного фінансування УКФ. Реалізація в
Україні культурних проєктів у рамках
програми ЄС «Креативна Європа».
Завдання для самостійної роботи:
Есе на тему: «Український культурний фонд
і репрезентація України у світі».
Тема 1.5. Культурна дипломатія України
Культурна
дипломатія
Української
Народної Республіки. Ініціативи С. Петлюри
в галузі культурної політики. Закон про
утворення Української Республіканської
Капели (1919). Постанови про державне
фінансування. Перший проект культурної
дипломатії:
європейські
гастролі
Української Республіканської Капели і
закордонної промоції «Щедрика» М.
Леонтовича. Актуальне дослідження Т.
Пересунько
(2019)
про
культурну
дипломатію Симона Петлюри.
Культурна дипломатія часів УРСР: в
умовах знищення культури. Роль української

робота:
пошук та
обробка
інформації з
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есе
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2

діаспори в культурній дипломатії за часів
УРСР і в часи незалежної України. Інституції
діаспори.
Співпраця
з
українською
державою, організація заходів.
Сучасна культура дипломатія України.
Український інститут та його діяльність.
Завдання для самостійної роботи:
1.Опрацювати наукову працю Т. Пересунько
«Культурна дипломатія Симона Петлюри:
«Щедрик» проти «русского мира». Місія
капели Олександра Кошиця (1919–1924)».
2.Есе-відгук на тему: «Причини успіху
заходів культурної дипломатії Симона
Петлюри».
Тема 1.6. Історичний аспект культурної
політики в Україні
Культурна політика української держави
доби
української
революції
1917-21.
Культурний рух періоду Центральної Ради.
Якісні зміни в культурному житті України.
Підвищення
рівня
освіти
населення.
Активізація наукової діяльності в Україні.
Сприяння розвитку українського мистецтва.
Культурна політика в часи УРСР (окремі
етапи – 1920-ті, 1930-50-ті, відлига 1960-х,
застій 1970-80-х). Українське культурне
відродження кінця 1980-х – початку 1990-х і
становлення культурної політики незалежної
України.
Завдання для самостійної роботи:
Есе на тему: «Дисидентський рух у 60-70-х
роках ХХ ст.»
Тема 1.7. Формування культурної
політики країн Європейського Союзу
Наукові засади формування та впровадження
культурної політики країн Європейського
Союзу. Культура як гарант основних
європейських цінностей: права людини,
свобода і демократія. Пріоритетна роль
культури в європейській інтеграції та у
встановленні зв’язків Європи з іншими
країнами. Дипломатична місія культури.
Культура
як
виразник
національних,
етнічних,
регіональних
особливостей.
Спрямування культурної політики ЄС на
розвиток
і
підтримку
культурної
різноманітності й міжкультурного діалогу.
Розвиток культури як каталізатора творчості
і креативності. Розвиток культури як
ключового елемента міжнародних відносин
Європейського
Союзу.
Фінансування
культури: європейський досвід.
Завдання для самостійної роботи:
1. Особливості
культурної
політики
Німеччини.
2. Особливості
культурної
політики
Франції.

4

лекція

9

самостійна

4

лекція

9

самостійна

Лекція,
презентація,
опитування
Самостійна
робота:
пошук та
обробка
інформації з
різних джерел,
есе
вирішення
завдань,
опитування

1

Лекція,
презентація,
опитування
Самостійна
робота:
пошук та
обробка
інформації з
різних джерел,
есе
вирішення
завдань,
опитування

1

Всього:

2

2

25

Вид підсумкового контролю:

Залік

3 семестр

Форма
контролю

Тести

Загальний підсумок:

Назва теми, опис теми, завдання для
самостійної роботи

К-сть
годин

Тема 2.1. Культурна політика в галузі
охорони й збереження культурної
спадщини
Ведення реєстрів з культурних цінностей
Міністерством культури України та обмін
інформаційними
базами
з
силовими
структурами. Національний перелік об’єктів
культурної спадщини та особливості його
формування. Національний перелік об’єктів
нематеріальної
культурної
спадщини.
Приєднання України до Другого протоколу
Гаазької конвенції 1954 року про захист
культурних цінностей у разі збройного
конфлікту
(травень,
2020).
Пам’ятки
національного та місцевого значення, внесені
до переліку відповідних об’єктів (Закон
України
«Про
охорону
культурної
спадщини», 2000). Запуск пілотного проекту
електронного обліку об’єктів культурної
спадщини «Державний реєстр нерухомих
пам’яток України» на базі Вінницької області
(2019). Підхід до внесення
культурних
цінностей у відповідні переліки: проблема
балансу між минулим і сучасністю.
Фольклористика та етнографія у науковому
дискурсі: проблема їхнього обмеженого
розуміння в Україні через зведення до
побутового рівня.
Завдання для самостійної роботи:
1. Охорона й збереження нематеріальної
спадщини в Україні.
2. Культурна політика України в галузі
археології.
3. Національний архівний фонд: сучасний
стан в Україні.
Тема 2.2. Культурна політика України в
галузі повернення і реституції культурних
цінностей
Поняття реституції культурних цінностей.
Європейський досвід реституції культурних
цінностей. Еволюція механізму реституції
(від Вестфальського мирного договору
1648 р. до Гаазької конвенції 1954 р.).
Проблема реституційних процесів в Україні.
Ухвалення закону «Про вивезення, ввезення
та повернення культурних цінностей».
Політичні
дискусії
навколо
процесу
вдосконалення чинного законодавства у
сфері
реституційної
політики.
Неузгодженість владних повноважень у

4

Вид
навчальн
ої
діяльності
лекція

4

практичне

5

самостійна

4

лекція

2

практичне

5

самостійна

Форми і
методи
навчання

75
100
Оцінка
(бали)

Лекція,
презентація,
опитування
Практикум,
дискусія,
презентація
Самостійна
робота:
вирішення
завдань,
опитування

1

Лекція,
презентація,
опитування
Практикум,
дискусія,
презентація
Самостійна
робота:
пошук та
обробка
інформації з
різних джерел
вирішення
завдань,
опитування

1

1
1

1
1

сфері повернення культурних цінностей.
Процес повернення фресок Михайлівського
собору: проблеми й досягнення.
Завдання для самостійної роботи:
1. Ознайомитись із основними
положеннями Закону «Про вивезення,
ввезення та повернення культурних
цінностей».
2. Відстежити за повідомленнями у пресі
проблему нових втрат культурних
цінностей і культурної спадщини в
умовах російської окупації українських
територій.
Тема 2.3. Культурна політика України в
науці й освіті
Основні принципи освітньої політики в
Україні. Закон України «Про вищу освіту».
Державна Національна програма «Освіта
(Україна XXI століття)». Різні системи вищої
освіти в Європі. Розвиток сучасних
університетів.
Проблеми
переорієнтації
освітніх закладів на європейську модель
розвитку. Болонський процес. Міжнародна
співпраця та участь України в міжнародних
проєктах за програмами Європейського
Союзу у сфері вищої освіти та професійної
підготовки.
Завдання для самостійної роботи:
Опрацювання основних положень Закону
України «Про вищу освіту».
Тема 2.4. Культурна політика розвитку
музеїв у світі та в Україні
Стан сучасних музеїв в Україні: проблеми і
перспективи. Культурна політика розвитку
музеїв у світі. Тенденції розвитку сучасних
музеїв: світова практика. Особливості
науково-дослідної та культурно-освітньої
діяльності музеїв. Особливості української
національної музейної політики. Закон
України «Про музеї та музейну справу».
Специфіка функціонування сучасного музею.
Нові технології та інноваційні підходи до
розширення музейного простору.
Завдання для самостійної роботи:
Опрацювати основні положення Основні
положення Закону «Про музеї та музейну
справу»
ТЕМА 2.5. Культурна політика України в
галузі кінематографа, театру та
музичного мистецтва
Культурна політика України в галузі
розвитку кінематографа. Державні кіностудії
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в Україні. Діяльність «Довженко-центру».
Реалізація державної політики в галузі
кінематографії. Закони України «Про
кінематографію», «Про державну підтримку
кінематографії в Україні». Політика щодо
кінодублювання,
кінопрокату.
Роль
державної політики в стрімкому розвитку
української кінематографії в 2017 і
подальших роках. Культурна політика
України в галузі театру і театральної справи.
Сучасний театр як складова культурних
індустрій. Закон України «Про театри і
театральну справ». Концертно-гастрольна
справа в Україні. Підтримка державою
розвитку музичного та хореографічного
мистецтва. Закон України «Про гастрольні
заходи в Україні». Сучасний стан філармоній
в Україні.
Завдання для самостійної роботи:
Есе:
«Причини
стрімкого
розвитку
української кінематографії 2015-2019 рр.»
Тема 2.6. Культурна політика в галузі
образотворчого мистецтва
Культурна
політика
щодо
розвитку
образотворчого
мистецтва.
Програми
Українського Культурного Фонду. Зрушення
у можливостях європейської інтеграції.
Проблеми
фінансування
мистецьких
проєктів. Мистецькі резиденції. Культурномистецька освіта в Україні. Проблема
реалізації сучасних мистецьких проєктів.
Проблема розуміння і розвитку актуального
мистецтва. Проблеми творчих об’єднань в
Україні. Діяльність мистецьких галерей.
Галерейна політика в Україні. Система
діяльності сучасного арт-ринку. Кураторська
діяльність в Україні. Завдання для
самостійної роботи: Ознайомлення з
проєктами, які репрезентували Україну на
міжнародній
арені
за
підтримки
Українського культурного фонду
Тема 2.7. Культурна політика в галузі
читання, книговидання і
книгорозповсюдження
Особливості державної політики в галузі
читання,
бібліотечної
справи
та
книговидавництва. Читання книжок: інтерес
до читання, мотивація, інтенсивність,
використання
електронних
пристроїв.
Читання серед інших типів дозвілля.
Причини відмови від читання та придбання
книг. Популярність українських видавництв.
Державне управління бібліотечною мережею.
Види бібліотек. Бібліотечні фонди. Проблеми
галузі та можливості їхнього подолання.
Пошуки можливостей осучаснення галузі.
Закони «Про бібліотеки і бібліотечну
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справу», «Про видавничу справу», «Про
державну підтримку книговидавничої справи
в Україні». Український інститут книги.
Завдання для самостійної роботи:
Есе за матеріалами публікацій у пресі та
соціологічних опитувань про читання книг та
відвідування бібліотек громадянами України;
про частку часу, відведеного на читання,
серед інших видів дозвілля
Тема 2.8. Захист українського культурного
простору і протидія російській культурній
експансії
Суб’єкти інформаційного простору України.
Національні телекомпанія та радіокомпанія.
Суспільне телерадіомовлення. Національна
рада
України
з питань телебачення і
радіомовлення.
Медійні
профспілки.
Державна політика у сфері телебачення та
радіомовлення. Закони України «Про
телебачення і радіомовлення», «Про систему
Суспільного телебачення і радіомовлення»,
«Про телекомунікації». Роль телебачення у
формуванні громадської думки. Телебачення
і проблема національної безпеки. Потреба
захисту українського культурного простору.
Механізми протидії російській культурній
експансії.
Завдання для самостійної роботи:
Есе на тему: «Захист українського
культурного простору і механізми протидії
російській культурній експансії».
Тема 2.9. Політика національної пам’яті
Цілі й завдання політики національної
пам’яті. Український інститут національної
пам’яті. Популяризація історії України, її
визначних подій на особистостей. Подолання
історичних міфів. Відзначення пам’ятних дат
та ювілеїв як інструмент формування й
збереження національної пам’яті. Визнання,
увічнення,
вшанування,
популяризація
боротьби за незалежність України. Закон
«Про правовий статус та вшанування пам'яті
борців за незалежність України у XX
столітті». Відкриття радянських таємних
архівів. Закон «Про доступ до архівів
репресивних
органів
комуністичного
тоталітарного режиму 1917-1991 років».
Вшанування боротьби українського народу
проти нацизму та пам’яті жертв Другої
світової війни. Закон «Про увічнення
перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні 1939-1945 років». Вшанування жертв
комуністичного
та
нацистського
тоталітарних
режимів.
Закон
«Про
Голодомор 1932-1933 років в Україні».
Меморіалізація
місць
пам’яті
жертв
тоталітаризмів (Бабин Яр, музей Голодомору,
Биківня тощо). Культурна політика і
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декомунізація. Закон «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки». Звільнення публічного простору
від елементів комуністичної пропаганди.
Проблемні питання політики декомунізації
Завдання для самостійної роботи:
Проблемні питання політики декомунізації
Вид підсумкового контролю:

Всього:
Залік

Форма
контролю

Тести

Загальний підсумок:

25
75
100

Технічне і програмне забезпечення
Ноутбук, мікрофон, слайдопроектор, екран, з’ємний диск, персональний
комп’ютер, з підключенням до мережі Інтернет для: комунікації та виконання
завдань підсумкового контролю – доступ до системи Moodle.
Програмне забезпечення для роботи з демонстраційним матеріалом
дисципліни: FastStone Image Viewer, PowerPoint BurnAware Professional, або
аналогічні програми для роботи із зображеннями, фото- та відео-матеріалами.
Рекомендовані джерела інформації
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стажування) відсутні за відвідування бали можуть бути повернені аспіранту. За

таких обставин аспірант мусить пред’явити медичну довідку, або надати
довідку про відсутність від деканату.
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Списування під час контрольних тестових робіт на заліках заборонено (в
т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється
використовувати лише під час он-лайн тестування.
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