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ВСТУП 

 

 

«Правові основи діяльності у сфері культури» – навчальна дисципліна, 

яка в контексті сучасних досягнень соціально-гуманітарного та природничо-

наукового знання посилює світоглядну й теоретичну професійну підготовку 

бакалаврів зі спеціальностей «Менеджмент соціокультурної діяльності» й 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є нормативно-правова база 

державного управління у сфері культури. Основну увагу акцентовано на 

нормативних документах, що регулюють загальні питання сфери культури, на 

нормативно-правових актах, які координують окремі ділянки культурної галузі 

України, а також на регіональних та обласних Програмах розвитку галузей 

культури міст і областей України, які є важливим елементом правової бази 

культури та практичною основою для планування роботи установ сфери 

культури в регіоні. 

Навчальна дисципліна «Правові основи діяльності у сфері культури» 

органічно поєднана з такими дисциплінами як «Адміністративне право», 

«Менеджмент у сфері культури», «Архівна система об’єктів соціокультурної 

діяльності», «Основи культурної політики», «Економіка соціокультурної 

сфери», «Основи інформаційної культури», «Культурологія», «Документаційне 

забезпечення соціокультурної діяльності», «Ресурсна база соціокультурної 

діяльності», «Українознавство». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Правові основи діяльності у 

сфері культури» є:  

 сформувати у студентів цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що 

вивчає нормативно-правову базу у сфері культури, а також визначає 

недоліки та шляхи  вдосконалення чинного нормативно-правового 

забезпечення культурної галузі; 



 ознайомити студентів з правовими основами діяльності європейських 

держав у сфері культури; 

 дати слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні навички 

опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються 

актуальних проблем розвитку вітчизняної та зарубіжної культури. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правові основи діяльності у 

сфері культури» є: 

 розкрити сутність поняття нормативно-правового поля як сукупності 

чинних нормативних і правових документів, що закріплюють і 

регулюють процес соціокультурної діяльності на державному, 

регіональному та місцевому рівнях. 

 виробити практичні навички роботи з науковою літературою та 

правовими документами; 

 закріпити вміння застосовувати набуті знання в практичній суспільно-

політичній діяльності; 

 довести необхідність налагодження ефективної державної політики, 

спрямованої на забезпечення сталого розвитку закладів і установ 

культури та мистецтва, освіти і науки, розвитку та функціонування 

української мови як державної у різних сферах суспільного, 

національного і державного буття, інтеграція національних меншин в 

єдиний загальнонаціональний гуманітарний простір України, єдність 

національного культурного простору України, формування національної 

культурної ідентичності; 

 сформувати у студентів уявлення про сучасні моделі та шляхи розвитку 

державного управління у сфері культури в Україні й світі, стратегію, 

державні та відомчі програми у різних сферах державної, регіональної, 

місцевої, муніципальної культурної політики, шляхи їхнього втілення в 

життя. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 



 головні поняття та категорії правової діяльності у сфері культури;  

 основи законодавства України про культуру; 

 нормативно-правову база державного управління у сфері культури; 

 теоретичні і правові засади державної культурної політики, її форми і 

методи для аналізу та вирішення національних і регіональних проблем; 

 основні напрями державного управління у сфері культури, становлення та 

розвитку управління і регулювання місцевих культурних процесів в 

Україні; 

 характерні риси державного управління видавничою, архівною, 

бібліотечною та музейною справами України; культурою та мистецтвом; 

управління у сфері ЗМІ; мовними процесами в Україні; освітою та 

наукою; 

 сутність державної політики щодо формування єдиного гуманітарного 

простору у сфері культури; 

 історичні традиції державного управління у сфері культури; 

 особливості моніторингу та аудит у сфері культури; 

 теорію та практику залучення світового досвіду в управління і 

регулювання національними та регіональними культурними процесами. 

уміти: 

 робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, 

аргументовано відстоювати власні погляди та міркування;  

 розробляти пропозиції щодо вдосконалення чинного нормативно-

правового забезпечення державної культурної політики на підставі 

визначення юридичних властивостей та на основі виявлених ознак її 

недосконалості за результатами вивчення й аналізу ефективності чинних 

вітчизняних, міжнародних, зарубіжних нормативно-правових документів, 

актуальної практики регулювання та управління культурними процесами 

на всіх рівнях – міжнародному, зарубіжному, регіональному, 

муніципальному, місцевому, комунальному; 



 створювати проекти нормативно-правових актів, спрямовані на підтримку 

різних сфер національного гуманітарного простору України, культурних 

процесів українських регіонів, забезпечення функціонування структур, 

які побудовані на різних формах власності, на засадах конституційно-

правової регламентації законодавчого та нормотворчого процесів; 

 аналізувати проблеми, ресурсний потенціал та напрями реалізації 

державного управління у сфері культури; процеси створення, реалізації, 

регулювання та управління державною культурною політикою; 

 надавати практичні рекомендації для органів державного управління й 

місцевого самоврядування щодо вибору ефективних засад, інструментів і 

варіантів регулювання та управління станом розроблення і реалізації 

державної культурної політики на основі методів порівняльного аналізу 

стану національного гуманітарного простору та регіональних культурних 

процесів, рівня їх узгодженості та єдності, ефективності; 

 створювати внутрішню нормативну документацію щодо виконання 

завдань міжнародних, державних, регіональних, галузевих, міжгалузевих 

культурних програм, планів, проектів регіонального та національного 

культурного розвитку на засадах конкурсного відбору виконавців 

(тендер, грант, конкурс) шляхом застосування методів системного аналізу 

планів, програм, проектів та відповідних обґрунтувань; 

 розробляти плани, програми, проекти державних, регіональних і 

галузевих культурних програм національного розвитку за результатами 

аналізу державної культурної політики та стану єдиного гуманітарного 

простору на основі методології конструювання моделей виходячи із 

концептуального, ресурсного, кадрового, інформаційного забезпечення та 

механізмів упровадження управлінських рішень у сфері культури. 

Методичні вказівки складаються з п’яти частин: вступу, тем і  погодинного 

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Правові основи діяльності 

у сфері культури», переліку тем і питань для самостійного опрацювання, 

питань до іспиту, списку літератури. 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма  

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Правове регулювання в 

соціокультурній сфері 
2 6 – – 

2 Правове регулювання в галузі 

культури 
2 6 – – 

3 Система регулюючих суб’єктів, 

діяльність яких пов’язана зі сферою 

культури 

2 6 – – 

4 Нормативно-правове забезпечення 

державної культурної політики 
2 6 – – 

5 Історичні традиції державного 

управління у сфері культури 
2 6 – – 

6 Моніторинг та аудит у сфері 

культури. Оптимізація організаційно-

функціональної структури та 

характеру державної культурної 

політики України 

2 6 – – 

7 Основні нормативно-правові акти, які 

регулюють загальні питання сфери 

культури. Галузеві нормативно-

правові документи, які координують 

окремі ділянки культурної галузі 

України. Регіональні та обласні 

Програми розвитку галузей культури 

міст і областей України 

2 10 – – 

8 Основні напрями реалізації 

державного управління у сфері 

культури 

2 8 – – 

9 Світовий досвід державного 

управління у сфері культури 
2 6 – – 

Усього годин за ІІІ семестр: 18 60 – – 

 

 



2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

1 Правове регулювання в соціокультурній сфері 

Специфіка соціально-культурної сфери. Культурні права громадян. 

Соціально-культурна діяльність української держави. Основні функції 

державного управління соціально-культурною сферою. Регулювання соціально-

культурної діяльності держави. Система органів виконавчої влади в соціально-

культурній сфері. Президент України в соціально-культурній сфері. Верховна 

Рада України в соціально-культурній сфері. Методи управлінської діяльності у 

сфері соціально-культурного будівництва 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому специфіка соціально-культурної сфери? 

2. Назвіть культурні права громадян. 

3. Схарактеризуйте соціально-культурну діяльність української держави. 

4. Визначте основні функції державного управління соціально-культурною 

сферою.  

5. Як здійснюється регулювання соціально-культурної діяльності держави? 

6. Що формує систему органів виконавчої влади в соціально-культурній 

сфері? 

7. Які функції Президента України в соціально-культурній сфері? 

8. Які завдання Верховної Ради України в соціально-культурній сфері? 

9. Проаналізуйте методи управлінської діяльності у сфері соціально-

культурного будівництва. 

Література: [2, с.3–875; 3, с. 3–540; 7, с.3–314; 21, с.563–583; 22, с.273–283]. 

 

2 Правове регулювання в галузі культури  

Поняття культури та її характерні ознаки. Поняття державної культурної 

політики. Головні цілі  та пріоритетні завдання державної політики в 

культурній галузі, принципи їх реалізації. Основні об’єкти адміністративно-



правового регулювання у сфері культури. Державний контроль і нагляд у сфері 

культури. Поняття культурної спадщини.  

Світові та вітчизняні теорії й концепції державного управління у сфері 

культури. Науково-методичні засади дослідження державної культурної 

політики. Теоретичні засади централізації й децентралізації управління та 

регулювання державної культурної політики. Соціально-філософський аналіз 

державної культурної політики 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке культура?  

2. Які характерні ознаки культури як об’єкта адміністративно-правового 

регулювання? 

3. Що охоплює поняття державної культурної політики? 

4. Які головні цілі  та пріоритетні завдання державної політики в культурній 

галузі? За якими принципами вони реалізуються? 

5. Назвіть основні об’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері 

культури.  

6. Як здійснюється державний контроль і нагляд у сфері культури? 

7. Що таке культурна спадщина? 

8. Схарактеризуйте світові теорії й концепції державного управління у сфері 

культури.  

9. Які ви знаєте вітчизняні теорії й концепції державного управління у сфері 

культури? 

10. У чому сутність централізації й децентралізації управління та 

регулювання державної культурної політики? 

11. Зробіть соціально-філософський аналіз державної культурної політики. 

Література: [4, с.3–429; 5, с.3–325; 7, с.3–313; 8, с. 3–677; 10, с.115–125; 17]. 

 

3 Система регулюючих суб’єктів, діяльність яких пов’язана зі сферою 

культури  

Верховна Рада України у сфері культури. Кабінет Міністрів України у 



сфері культури. Президент України у сфері культури. Міністерство культури 

України. Основні завдання Міністерства культури України. Міністр культури 

України. Державне управління у сфері культури на місцевому рівні. Державний 

комітет телебачення і радіомовлення України. Національна рада України з 

питань телебачення та радіомовлення. Склад Національної ради України з 

питань телебачення та радіомовлення. Компетенція Національної ради України 

з питань телебачення та радіомовлення. Регуляторні функції Національної ради 

України з питань телебачення та радіомовлення. Функції і повноваження 

Національної ради щодо організації та перспектив розвитку телерадіомовлення. 

Громадські об’єднання у сфері культури. Українське товариство охорони 

пам’яток історії та культури 

Запитання для самоперевірки 

1. Яку роль відіграє Верховна Рада України у сфері культури? 

2. Які функції виконує Кабінет Міністрів України у сфері культури? 

3. Які завдання Президента України у сфері культури?  

4. Які питання координує Міністерство культури України? 

5. Перерахуйте основні завдання Міністерства культури України.  

6. Які функції міністра культури України? 

7. Як здійснюється державне управління у сфері культури на місцевому 

рівні? 

8. З якою метою створений Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України? 

9. Які завдання стоять перед Національною радою України з питань 

телебачення та радіомовлення?  

10. Хто входить до складу Національної ради України з питань телебачення 

та радіомовлення? 

11. Що знаходиться в межах компетенції Національної ради України з питань 

телебачення та радіомовлення? 

12. Назвіть регуляторні функції Національної ради України з питань 

телебачення та радіомовлення.  



13. Визначте функції й повноваження Національної ради щодо організації та 

перспектив розвитку телерадіомовлення. 

14.  Які є громадські об’єднання у сфері культури в Україні?  

15. З якою метою створено Українське товариство охорони пам’яток історії 

та культури? 

Література: [2, с. 3–877; 3, с.3–541; 5, с.3–325; 7, с.3–313; 11, с.372–390; 19, 

с.50–57; 25, с.5–745; 26, с.3–573]. 

 

4 Нормативно-правове забезпечення державної культурної політики 

Нормативно-правові механізми захисту національних інтересів у 

культурній сфері. Чинне законодавство України щодо державного 

впорядкування сфери культури. Питання, які регулює законодавство України 

про культуру. Укази Президента України. Постанови та розпорядження 

Кабінету Міністрів України. Акти місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. Розвиток нормативно-правового забезпечення 

державного управління у сфері культури та його системність. Вплив 

міжнародного гуманітарного права на розвиток державного управління у сфері 

культури в Україні. Сутність адміністративно-правових методів у сфері 

культури. Основні види адміністративно-правових методів державного 

управління у сфері культури 

Запитання для самоперевірки 

1. Як діють нормативно-правові механізми захисту національних інтересів у 

культурній сфері? 

2. Наскільки ефективним є чинне законодавство України щодо державного 

впорядкування сфери культури? 

3. Які питання регулює законодавство України про культуру? 

4. Наведіть приклади Указів Президента України у сфері культури. 

5. Які прийняті постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України у 

сфері культури? 

6. Які прийняті акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 



самоврядування у сфері культури?  

7. Чи можна вважати розвиток нормативно-правового забезпечення 

державного управління у сфері культури ефективним? 

8. Як впливає міжнародне гуманітарне право на розвиток державного 

управління у сфері культури в Україні? 

9. У чому сутність адміністративно-правових методів у сфері культури? 

10. Які ви знаєте основні види адміністративно-правових методів державного 

управління у сфері культури? 

Література: [2, с. 3–877; 3, с.3–541; 5, с.3–325; 7, с.3–313; 11, с.372–390; 19, 

с.50–57; 25, с.5–745; 26, с.3–573]. 

 

5 Історичні традиції державного управління у сфері культури 

Витоки державного управління у сфері культури. Культурна політика 

органів державного управління в добу Київської Русі. Державна культурна 

політика на українських землях в Литовсько-Польську добу. Державна 

культурна політика в Українській козацькій державі ХVІІ-ХVІІІ ст. Вироблення 

і реалізація державної культурної політики Центральною Радою, Гетьманатом 

Павла Скоропадського та Директорією. Державне управління у сфері культури 

в Українській РСР. Українське дисидентство в національно-культурному 

відродженні України 

Запитання для самоперевірки 

1. Які історичні традиції склалися в державному управлінні у сфері 

культури? 

2. Як будувалася культурна політика органів державного управління в добу 

Київської Русі? 

3. Чим вирізнялася державна культурна політика на українських землях в 

Литовсько-Польську добу? 

4. Які характерні риси державної культурної політики в Українській 

козацькій державі ХVІІ-ХVІІІ ст.? 

5. Як була реалізована державна культурна політика Центральною Радою, 



Гетьманатом Павла Скоропадського, Директорією? 

6. Наскільки ефективно здійснювалося державне управління у сфері 

культури в Українській РСР? 

7. Яку роль відіграло українське дисидентство в національно-культурному 

відродженні України? 

Література: [16, с.264; 17; 18, с.4–630; 20, с.3–270; 23, с.3–653; 25, с.5–745]. 

 

 6 Моніторинг та аудит у сфері культури. Оптимізація організаційно-

функціональної структури та характеру державної культурної політики 

України 

Сутність моніторингу державного управління у сфері культури. 

Моніторинг вузлових проблем державної культурної політики. Аудит 

державної культурної політики. Оцінювання якісних і кількісних параметрів 

державної культурної політики. Оптимізація інституційного забезпечення 

державної культурної політики. Коригування функціональних засад державного 

управління у сфері культури. Роль центральних і місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування у виробленні та реалізації 

державної культурної політики. Фінансове та кадрове забезпечення державного 

управління у сфері культури 

Запитання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність моніторингу державного управління у сфері культури. 

2. Як здійснюється моніторинг вузлових проблем державної культурної 

політики? 

3. З якою метою проводиться аудит державної культурної політики? 

4. За якими критеріями відбувається оцінювання якісних і кількісних 

параметрів державної культурної політики? 

5. Як оптимізувати інституційне забезпечення державної культурної 

політики?  

6.  Чи є необхідність коригування функціональних засад державного 

управління у сфері культури? 



7. Яку роль  відіграють центральні та місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування у виробленні та реалізації державної 

культурної політики? 

8.  Чи є потреба у збільшенні фінансового забезпечення державного 

управління у сфері культури? 

9. Як вирішено питання з кадровим забезпеченням державного управління у 

сфері культури в Україні? 

Література: [5, с.3–325; 6, с.3–501; 7, с.3–313; 11, с.372–390; 19, с.50–57; 21, 

с.563–583; 25, с.3–573]. 

 

 7 Основні нормативно-правові акти, які регулюють загальні питання 

сфери культури. Галузеві нормативно-правові документи, які 

координують окремі ділянки культурної галузі України. Регіональні та 

обласні Програми розвитку галузей культури міст і областей України 

 Конституція України. Закон України «Про культуру» (2010). Основи 

законодавства України про культуру (1992). Положення про Міністерство 

культури і мистецтв України (2000). Проект «Концепція Державної цільової 

програми інноваційного розвитку української культури на 2009-2013 рр.» 

(2008). 

 Закони України в культурній галузі: «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про телебачення і радіомовлення» 

(1993), «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (1993), «Про 

музеї та музейну справу» (1995), «Про інформаційні агентства» (1995), «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» (1995), «Про видавничу справу» (1997), «Про 

систему суспільного телебачення і радіомовлення України» (1997), «Про 

кінематографію» (1998), «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» (1999), «Про охорону культурної спадщини» (2000), «Про державну 

підтримку книговидавничої справи в Україні» (2003), «Про професійних 

творчих працівників та творчі спілки» (1997) та ін. 



Укази Президента України у сфері культури і мистецтв: «Про Національну 

юридичну бібліотеку» від 23 липня 1999 р., «Про Академію мистецтв України» 

від 14 грудня 1996 р., «Про гранти Президента України для обдарованої 

молоді» від 2 серпня 2000 р., Про невідкладні заходи щодо розвитку музеїв 

України» від 22 березня 2000 р., «Про невідкладні заходи щодо розвитку 

бібліотек України» від 22 березня 2000 р., «Про державну підтримку 

національних творчих спілок України» від 24 липня 2000 р., «Про 

удосконалення системи управління державним телебаченням і радіомовленням 

України» від 3 січня 1995 р. та ін. 

Комплексна програма розвитку культури, мистецтва та охорони 

культурної спадщини в Полтавській області на 2018–2020 роки. Обласна 

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки у новій 

редакції зі змінами. Основні засади та функції Управління культури і туризму 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

Комплексна програма розвитку культури і туризму міста Кременчука на 

2017-2021 роки. Стратегія розвитку міста Кременчука на період до 2028 року 

(гуманітарний простір розвитку людини) 

Запитання для самоперевірки 

1. Які основні нормативно-правові акти регулюють загальні питання сфери 

культури?  

2. Які галузеві нормативно-правові документи координують окремі ділянки 

культурної галузі України? 

3. Назвіть регіональні та обласні Програми розвитку галузей культури міст і 

областей України. 

4. Розкрийте основні положення Закону України «Про культуру». 

5. Які заходи передбачені Проектом «Концепції Державної цільової 

програми інноваційного розвитку української культури на 2009-2013 

рр.»? 

6. Які закони в культурній галузі прийняті в Україні? 

7. Які видано Укази Президента України у сфері культури і мистецтв? 



8. Що передбачено Комплексною програмою розвитку культури, мистецтва 

та охорони культурної спадщини в Полтавській області на 2018–2020 

роки? 

9. Які основні положення обласної Програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2020 роки? 

10.  Розкрийте основні засади та функції Управління культури і туризму 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

11. Які ключові положення Комплексної програми розвитку культури і 

туризму міста Кременчука на 2017-2021 роки? 

12. Що передбачає стратегія розвитку міста Кременчука на період до 2028 

року? 

Література: [5, с.3–325; 6, с.3–501; 7, с.3–313; 11, с.372–390; 19, с.50–57; 21, 

с.563–583; 25, с.3–573]. 

 

Змістовий модуль 8. Основні напрями реалізації державного 

управління у сфері культури 

Державне управління культурою та мистецтвом. Державне управління 

видавничою, архівною, бібліотечною та музейною справами України. Державне 

управління у сфері ЗМІ. Інформаційні інновації та інфраструктура. Формування 

культурної ідентичності. Державне управління мовними процесами в Україні. 

Управління освітою та наукою 

Запитання для самоперевірки 

1. Які основні напрями реалізації державного управління у сфері культури? 

2. Як здійснюється державне управління культурою та мистецтвом? 

3. На якому рівні організовано державне управління видавничою, архівною, 

бібліотечною та музейною справами України? 

4. Чи є ефективним державне управління у сфері ЗМІ? 

5. Які інформаційні інновації відбулися в державному управлінні у сфері 

культури? 

6. Як забезпечується формування культурної ідентичності в державі? 



7. Наскільки ефективно здійснюється державне управління мовними 

процесами в Україні? 

8. Які недоліки помітні в державному управлінні освітою та наукою? Як 

можливо їх усунути? 

Література: [5, с.3–325; 6, с.3–501; 7, с.3–313; 9, с.3–413; 11, с.372–390; 13, 

с.247–254; 14, с.16–20; 19, с.50–57; 21, с.563–583; 22, с.273–283; 25, с.3–573]. 

 

9 Світовий досвід державного управління у сфері культури 

Діяльність у сфері культури в державних політиках світу. Освітянська, 

мовна та інформаційна політика в державах світу. Світові моделі державної 

культурної політики. Інтеграція України у світові культурні процеси 

Запитання для самоперевірки 

1. Як побудована діяльність у сфері культури в державних політиках світу? 

2. Як реалізується освітянська та мовна політика в державах світу? 

3. Які особливості інформаційної політики в державах світу? 

4. Проаналізуйте світові моделі державної культурної політики. 

5. Як проходить інтеграція України у світові культурні процеси? 

6. Схарактеризуйте світовий досвід державного управління у сфері 

культури. 

Література: [5, с.3–325; 6, с.3–501; 22, с.273–283;  24, с.3–300; 26, с.3–573]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Специфіка соціально-культурної сфери 

2. Культурні права громадян 

3. Соціально-культурна діяльність української держави 

4. Основні функції державного управління соціально-культурною сферою 

5. Регулювання соціально-культурної діяльності держави 

6. Система органів виконавчої влади в соціально-культурній сфері. 

Президент України в соціально-культурній сфері 

7. Верховна Рада України в соціально-культурній сфері 

8. Методи управлінської діяльності у сфері соціально-культурного 

будівництва 

9. Поняття культури та її характерні ознаки 

10. Поняття державної культурної політики 

11. Головні цілі  та пріоритетні завдання державної політики в культурній 

галузі, принципи їх реалізації 

12. Основні об’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері 

культури 

13. Державний контроль і нагляд у сфері культури 

14. Поняття культурної спадщини.  

15. Світові та вітчизняні теорії й концепції державного управління у сфері 

культури 

16. Науково-методичні засади дослідження державної культурної політики 

17. Теоретичні засади централізації й децентралізації управління та 

регулювання державної культурної політики 

18. Соціально-філософський аналіз державної культурної політики 

19. Система регулюючих суб’єктів, діяльність яких пов’язана зі сферою 

культури 

20. Верховна Рада України у сфері культури 



21. Кабінет Міністрів України у сфері культури 

22. Президент України у сфері культури 

23. Міністерство культури України. Основні завдання Міністерства культури 

України. Міністр культури України  

24. Державне управління у сфері культури на місцевому рівні 

25. Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

26. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. Склад 

Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. 

27. Компетенція Національної ради України з питань телебачення та 

радіомовлення 

28. Регуляторні функції Національної ради України з питань телебачення та 

радіомовлення 

29. Функції і повноваження Національної ради щодо організації та 

перспектив розвитку телерадіомовлення 

30. Громадські об’єднання у сфері культури. Українське товариство охорони 

пам’яток історії та культури 

31. Нормативно-правові механізми захисту національних інтересів у 

культурній сфері 

32. Чинне законодавство України щодо державного впорядкування сфери 

культури 

33. Питання, які регулює законодавство України про культуру 

34. Укази Президента України 

35. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 

36. Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування 

37. Розвиток нормативно-правового забезпечення державного управління у 

сфері культури та його системність 

38. Вплив міжнародного гуманітарного права на розвиток державного 

управління у сфері культури в Україні 

39. Сутність адміністративно-правових методів у сфері культури 



40. Основні види адміністративно-правових методів державного управління у 

сфері культури 

41. Історичні традиції державного управління у сфері культури 

42. Витоки державного управління у сфері культури 

43. Культурна політика органів державного управління в добу Київської Русі 

44. Державна культурна політика на українських землях в Литовсько-

Польську добу 

45. Державна культурна політика в Українській козацькій державі ХVІІ-

ХVІІІ ст.  

46. Вироблення і реалізація державної культурної політики Центральною 

Радою, Гетьманатом Павла Скоропадського та Директорією 

47. Державне управління у сфері культури в Українській РСР 

48. Українське дисидентство в національно-культурному відродженні 

України 

49. Сутність моніторингу державного управління у сфері культури. 

Моніторинг вузлових проблем державної культурної політики 

50. Аудит державної культурної політики. Оцінювання якісних і кількісних 

параметрів державної культурної політики 

51. Оптимізація інституційного забезпечення державної культурної політики 

52. Коригування функціональних засад державного управління у сфері 

культури 

53. Роль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування у виробленні та реалізації державної 

культурної політики 

54. Фінансове та кадрове забезпечення державного управління у сфері 

культури 

55. Основні нормативно-правові акти, які регулюють загальні питання сфери 

культури 

56. Галузеві нормативно-правові документи, які координують окремі ділянки 

культурної галузі України 



57. Регіональні та обласні Програми розвитку галузей культури міст і 

областей України 

58. Основні напрями реалізації державного управління у сфері культури 

59. Державне управління культурою та мистецтвом 

60. Державне управління видавничою, архівною, бібліотечною та музейною 

справами України 

61. Державне управління у сфері ЗМІ 

62. Інформаційні інновації та інфраструктура 

63. Формування культурної ідентичності 

64. Державне управління мовними процесами в Україні 

65. Управління освітою та наукою 

66. Світовий досвід державного управління у сфері культури 

67. Діяльність у сфері культури в державних політиках світу 

68. Освітянська, мовна та інформаційна політика в державах світу 

69. Світові моделі державної культурної політики 

70. Інтеграція України у світові культурні процеси 
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Рецензія 

 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Правові основи діяльності у сфері культури»  

для студентів ІІ курсу денної форми навчання  

зі спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної діяльності», 

029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Методичні вказівки написані на належному науково-методичному рівні. 

Їх мета – сформувати у студентів цілісне уявлення про навчальну дисципліну, 

що вивчає нормативно-правову базу у сфері культури, а також визначає 

недоліки та шляхи  вдосконалення чинного нормативно-правового 

забезпечення культурної галузі; ознайомити студентів з правовими основами 

діяльності європейських держав у сфері культури; дати слухачам теоретичні 

знання та виробити в них практичні навички опрацьовувати й обґрунтовувати 

конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем розвитку вітчизняної 

та зарубіжної культури. 

Пропоновані методичні вказівки призначені для студентів ІІ курсу денної 

форми навчання зі спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр». 

Навчальне видання складається з п’яти частин: вступу, тем і  погодинного 

розкладу лекцій і самостійної роботи з дисципліни «Правові основи діяльності 

у сфері культури», переліку тем і питань для самостійного опрацювання, 

питань до іспиту, списку літератури. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

 

Рецензент                                    доц.  О. М. Тур 



Витяг із протоколу №  

засідання кафедри українознавства 

 

 

від _______________ 2018 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

 

СЛУХАЛИ:  доц. Шабуніну В. В. про методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Правові основи діяльності у 

сфері культури» для студентів ІІ курсу денної форми навчання зі 

спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Правові основи діяльності у 

сфері культури» для студентів ІІ курсу денної форми навчання зі 

спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

   

  

 

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  

 

Секретар кафедри                                                 доц. Бутко Л. В. 



Витяг  з протоколу № ____ 

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

від «___» ___________2018 р. 

                                    Присутні: усі члени науково-методичної ради факультету 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Правові основи діяльності у сфері культури» для 

студентів ІІ курсу денної форми навчання зі спеціальностей 028 – 

«Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала до друку доцент 

кафедри українознавства Шабуніна В.В. (Інформація секретаря НМР ФПГіСН  

Тур О. М.). 

 

СЛУХАЛИ:  секретаря НМР ФПГіСН доц. Тур О. М. про методичні вказівки 

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правові 

основи діяльності у сфері культури» для студентів ІІ курсу 

денної форми навчання зі спеціальностей 028 – «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», 029 – «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», які 

підготувала до друку доцент кафедри українознавства 

Шабуніна В. В.    

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Правові основи діяльності у 

сфері культури» для студентів ІІ курсу денної форми навчання зі 

спеціальностей 028 – «Менеджмент соціокультурної 

діяльності», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала до друку 

доцент кафедри українознавства  Шабуніна В. В.  

  

 

 

 

Голова  НМР  факультету     проф. Т. Б. Поясок 

 

Секретар         доц. О. М. Тур 


