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ВСТУП 

 

 

Навчальна дисципліна «Основи культурної політики» – спеціальний 

навчальний курс, розроблений для студентів першого курсу спеціальності 

«Менеджмент соціокультурної діяльності».  

Мета: сприяти формуванню в студентів спеціальності «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» знань щодо змісту та методів здійснення 

культурної політики як засобу і результату управління. 

Завдання: ознайомлення студентів з теоретичними засадами розробки і 

реалізації культурної політики, характеристика сутності й змісту регулювання 

культурних процесів, основними нормативно-правовими актами і документами, 

що забезпечують програми культурної політики. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

1) об’єкт, предмет, структуру, методи і міждисциплінарні зв’язки 

культурної політики як наукової дисципліни; 

2) природу і сутність, соціальну роль, ознаки і властивості культурної 

політики в Україні та регулювання культурними процесами; 

3) основні нормативно-правові акти і документи, які забезпечують 

реалізацію програм культурної політики. 

уміти:  

1) використовувати отримані знання в практичній діяльності; 

2) аналізувати соціокультурну ситуацію в масштабах локального 

культурного середовища; 

4) розробляти програми культурного розвитку в контексті державної та 

регіональної культурної політики. 

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку тем і питань для 

самостійного опрацювання, питань до іспиту, списку літератури. Кожна 

самостійна тема має чітко сформульовану тему, план, питання для 

самоперевірки та літературу до теми. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма  

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 Вступ до навчальної дисципліни 

«Основи культурної політики» 
2 3 

2 Людина в контексті культури 2 4 

3 Теорія і методологія культурної  

політики 
2 4 

4 Основні етапи становлення і розвитку 

культурної політики в Україні 
2 4 

5 Законодавча база культурної політики в 

Україні 
2 3 

6 Політична культура 2 4 

7 Структура державного управління 

сферою культури 
2 3 

8 Соціально-економічні аспекти 

культурної політики держави 
2 3 

9 Культурна політика,  як основа стратегії 

соціокультурного управління 
2 4 

10 Розвиток соціокультурної активності 

населення, як орієнтир сучасної 

культурної політики 

2 4 

11 Умови забезпечення ефективності 

державної культурної політики 
2 4 

12 Критерії та показники ефективності 

державної культурної політики в 

сучасних умовах 

2 5 

13 Цільові та комплексні програми 

збереження і розвитку соціокультурної 

сфери 

2 5 

14 Концепція національної культурної 

політики України 
2 5 

15 Закордонний досвід у сфері культурної 

політики 
2 5 

Усього годин: 30 60 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема 1 Вступ до навчальної дисципліни «Основи культурної 

політики» 

1. Витоки культурної політики.  

2. Поняття політики та культурної політики.  

3. Виокремлення культурної політики в окрему наукову дисципліну.   

4. Сутність, основні тенденції розвитку і функції культурної політики.  

5. Об’єкт, предмет, мета та завдання культурної політики.  

6. Зв’язки культурної політики з іншими галузями знань.  

7. Види знань та форми контролю. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняттю «політика». 

2. Охарактеризуйте види державної політики. 

3. Дайте визначення поняттю «культурна політика». 

4. Розкрийте суть культурної політики незалежної Української держави. 

Література: [5, с. 557; 10, с. 16; 11, с. 4]. 

 

Тема 2 Людина в контексті культури  

1. Сутність культури. Загально-визначені поняття та функції культури.  

2. Культура і цивілізація.  

3. Історична проблематика співвідношення понять.  

4. Визначення характерних дефініцій.  

5. Культурна політика і трансформація суспільства.  

6. Визначення поняття і процесу трансформації. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть та коротко охарактеризуйте функції культури. 

2. Дайте визначення поняттю «цивілізація». 
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3. Поясніть відмінність між культурою та цивілізацією. 

4. Який взаємозв’язок існує між культурною політикою та 

трансформацією суспільства? 

5. У чому полягає головна суть процесу трансформації? 

Література: [1, с. 3, с. 129; 5, с. 557; 10, с. 16; ]. 

 

Тема 3 Теорія і методологія культурної політики 

1. Еволюція поняття «культурна політика».   

2. Типологія культурної політики.  

3. Суб’єкти і об’єкти культурної політики.   

4. Методологія дослідження культурної політики. 

Питання для самоперевірки 

 1. Поясніть  як ви розумієте поняття «культурна політика». 

 2. Назвіть відомі вам моделі культурної політики та охарактеризуйте їх. 

 3. Дайте визначення поняттю «експертна спільнота». 

 4. Визначте суб’єкти та об’єкти культурної політики. 

Література: [3, с. 247; 4, с. 114]. 

 

Тема 4 Основні етапи становлення і розвитку культурної політики в 

Україні 

1. Культурна політика у Давньоруській державі. 

2. Культурна політика Речі Посполитої.  

3. Культурна політика Російської імперії. 

4. Культурна політика СРСР. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте джерела виникнення давньоруської держави та 

охарактеризуйте їх. 

2. Схарактеризуйте культурну політику Речі Посполитої. 

3. Розкрийте суть поняття «сарматизм». 

4. Дайте загальну характеристику культурної політики Російської імперії. 
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5. Назвіть основні етапи культурної політики СРСР. 

Література: [5, с. 560‒567; 11, с. 6]. 

 

Тема 5 Законодавча база культурної політики в Україні 

1. Основні терміни та поняття.  

2. Закон України «Про культуру».  

3. Характеристика та висвітлення основних моментів.  

4. Застосування інших офіційно-визначених  нормативно-правових актів 

у галузі культурної політики. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть поняття «культурний простір України». 

2. Дайте загальну характеристику Закону України «Про культуру». 

3. Назвіть нормативно-правові акти, які регулюють діяльність у галузі 

культурної політики. 

4.  Охарактеризуйте значення інформації у сфері культурної політики.  

Література: [1, с. 3‒26]. 

 

Тема 6 Політична культура 

1. Сутність та структура політики.  

2. Соціокультурні функції політики.  

3. Рівні політичної культури.  

4. Загальна характеристика тоталітарної та демократичної політичних 

культур. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте поняття «політика». 

2. Які структурні компоненти політики вам відомі? 

3. Що таке політична культура? 

4. Проаналізуйте рівні політичної культури. 

5. Поясніть принципову різніцю між тоталітарною та демократичною 

політичними культурами. 



 9 

Література: [3, с. 129; 4, с. 115; 7 с. 33]. 

 

Тема 7 Структура державного управління сферою культури  

1. Система регулювальних суб’єктів культурної політики.  

2. Базова мережа закладів культури.  

3. Значення та функції місцевого самоврядування у процесі здійснення  

культури. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть, які завдання виконує Міністерство культури України. 

2. Проаналізуйте базову мережу закладів культури загальнодержавного 

(національного) і місцевого рівнів. 

3. Розкрийте суть поняття «місцеве самоврядування». 

4. Якими владними повноваженнями у галузі культури відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» наділені органи 

місцевого самоврядування?  

Література: [1, с. 49; 2, с. 45]. 

 

Тема 8 Соціально-економічні аспекти культурної політики держави. 

1. Джерела фінансування соціокультурної діяльності.   

2. Економічні механізми реалізації культурної політики.  

3. Кадрова політика в сфері культури. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть поняття «меценацтво». 

2. Назвіть принципи формування бюджету у сфері культури і мистецтва. 

3. Проаналізуйте економічні механізми реалізації культурної політики. 

4. Дайте визначення поняттю «кадрова політика». 

Література: [2, с. 48; 6, с. 46; 7, с. 35]. 

 

Тема 9 Соціально-культурна політик,  як основа стратегії 

соціокультурного управління 
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1. Соціокультурна політика: сутність та концептуальні засади.  

2. Принципи соціокультурної діяльності, їх характеристика.  

3. Регіональні стратегії соціокультурного управління. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть поняття «соціокультурна політика держави». 

2. Назвіть характерні риси соціокультурної політики. 

3. Проаналізуйте принципи соціокультурної діяльності. 

4. Сформулюйте основну мету регіональної культурної політики. 

Література: [2, с. 47; 4, с. 117]. 

 

Тема 10 Розвиток соціокультурної активності населення як орієнтир 

сучасної культурної політики  

1. Соціокультурна активність: поняття, види.  

2. Типи соціокультурної активності.  

3. Моделі захисту соціально-культурної сфери. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть поняття «соціокультурна активність». 

2. Назвіть види соціокультурної активності.  

3. Проаналізуйте типи соціокультурної активності. 

4. Охарактеризуйте моделі захисту соціально-культурної сфери. 

Література: [10, с. 16; 3, с. 58]. 

 

Тема 11 Умови забезпечення ефективності державної культурної 

політики 

1. Висвітлення головних умов реалізації ефективної культурної політики.  

2. Визначення кількісних та якісних характеристик. 

Питання для самоперевірки 

1. Коротко охарактеризуйте головні умови реалізації ефективної 

культурної політики. 

2. Назвіть характерні риси просвітницької діяльності. 
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3. Проаналізуйте кількісні та характеристики культурної політики. 

Література: [2, с. 76; 3, с. 67]. 

 

Тема 12 Критерії та показники ефективності державної культурної 

політики в сучасних умовах 

1. Рівні ефективності культурної політики.  

2. Базові критерії ефективності культурної політики. 

Питання для самоперевірки 

1. Які рівні ефективності культурної політики вам відомі? 

Охарактеризуйте їх. 

2. Дайте визначення поняттям «соціалізація», «інкультурація» 

3. Проаналізуйте критерії ефективності культурної політики. 

4. Назвіть моделі соціокультурного потенціалу населення. 

Література: [3, с. 88; 8, с. 62]. 

 

Тема 13 Цільові та комплексні програми збереження і розвитку 

соціокультурної сфери 

1. Цільові програми: визначення, призначення, головні завдання.  

2. Комплексні програми: визначення, способи їх реалізації. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть поняття «державна цільова програма». 

2. Визначте переваги цільових програм. 

3. Проаналізуйте цикл розроблення та виконання цільових програм. 

4. Дайте визначення поняттю «комплексно-цільова програма». 

5. Які види комплексно-цільових програм вам відомі? 

Література: [6, с. 47; 7, с. 40]. 

 

Тема 14 Концепція національної культурної політики України 

1. Сучасна вітчизняна культурна державна політика: здобутки й 

проблеми.  
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2. Основні концептуальні моделі розвитку і вдосконалення культурної 

політики в Україні. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте суть поняття «державна культурна політика». 

2. Назвіть характерні риси сучасного етапу розвитку культурної політики. 

3. Визначте основні чинники, які впливають на розвиток сучасної 

української культури. 

4. Дайте визначення поняттю «вестернізація». 

5. Проаналізуйте основні концептуальні моделі культурної політики. 

Література: [1, с. 2; 9, с. 2; 8, с. 66]. 

 

Тема 15 Закордонний досвід у сфері культурної політики 

1. Культурна політика в країнах ЄС.   

2. Культурна політика в США і Канаді.  

3. Культурна політика на пострадянському просторі. 

Питання для самоперевірки 

1. Сформулюйте головну мету діяльності культурної політики 

Європейського Союзу. 

2. Охарактеризуте основні етапи культурної політики ЄС. 

3. Проаналізуйте культурну політику США та Канади. 

4. Схарактеризуйте культурну політику постряднського простору. 

Література: [2, с. 45; 2, с. 76;4 с. 118]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни «Основи культурної 

політики». 

2.Витоки культурної політики.  

3. Види державної політики. 

4. Культурна політика: визначення, мета і основні функції. 

5. Сутність, види і основні функції культури. 

6. Дефініції «культура» і «цивілізація» у працях К. Маркса, О. Шпенглера,  

А. Тойнбі, К. Ясперса і сучасних учених. 

7. Культурна політика в умовах глобалізації, модернізації та трансформації 

суспільства. 

8. Національна, регіональна і місцева культурна політика. 

9. Еволюція поняття «культурна політика». 

10. Моделі культурної політики за А. Молем. 

11. Моделі культурної політики за М. Драгичевич-Шешич і А. Візант. 

Вітчизняна модель культурної політики. 

12. Суб’єкти і об’єкти культурної політики. 

13. Культурна політика у Давньоруській державі. 

14. Культурна політика Речі Посполитої. 

15. Культурна політика Російської імперії. 

16. Культурна політика СРСР. 

17. Культурна діяльність. Культурні блага. Нематеріальна культурна спадщина. 

18. Законодавча база державної культурної політики в Україні. 

20. Ґенеза політики і підходи до розуміння даної дефініції. 

21. Структурні компоненти і класифікація політики. 

22. Соціокультурні функції політики. 

23. Рівні політичної культури. 

24. Тоталітарна та демократична політичні культури. 

25. Система регулювальних суб’єктів культурної політики. 
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26. Базова мережа закладів культури. 

27.  Місцеве самоврядування і культура. 

28. Джерела фінансування соціокультурної політики. 

29.  Економічні механізми реалізації культурної політики. 

30. Кадрова політика в сфері культури. 

31. Соціокультурна політика: сутність та концептуальна основа. 

32. Принципи соціокультурної діяльності, їх характеристика. 

33. Регіональні стратегії соціокультурного управління. 

34. Соціокультурна активність: поняття, види. 

35. Типи соціокультурної активності. 

36.  Моделі захисту соціально-культурної сфери. 

37. Головні умови реалізації ефективної культурної політики. 

38. Кількісні характеристики ефективної культурної політики. 

39.  Якісні характеристики ефективної культурної політики. 

40. Рівні ефективності культурної політики. 

41. Базові критерії ефективності культурної політики. Соціалізація та 

інкультурація. 

42. Цільові та комплексні програми збереження і розвитку соціокультурної 

сфери. 

43. Державна цільова програма збереження і розвитку соціокультурної сфери. 

44. Комплексні програми збереження і розвитку соціокультурної сфери. 

45. Сучасна вітчизняна культурна державна політика: здобутки й проблеми. 

46. Основні концептуальні моделі розвитку і вдосконалення культурної 

політики в Україні. 

47. Культурна політика в країнах ЄС. 

48. Культурна політика в США і Канаді. 

49. Культурна політика на пострадянському просторі. 
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