




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку державного 

управління у сфері культури та функціонування культурних інститутів як основних суб’єктів 

соціокультурної діяльності.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та характеристики 

історико-культурного процесу;  основні здобутки матеріальної  да духовної культури; історію 

становлення та розвитку  мистецтва, особливості функціонування в системі культури певної  

історичної епохи. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 

культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 

гуманітарних наук в аналізі соціально-культурних явищ та процесів;  пояснювати сутність 

феномену культури, її ролі у людському житті;  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, 

культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових інформаційних 

джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Культурні інститути та культурна 

політика» знайомить студентів із історичним процесом становлення й розвитку культурних 

інститутів до сучасних організаційно-правових форм та з участю держави в їх функціонуванні. 

З’ясовуються поняття та сутність діяльності у сфері культури, соціального та культурного 

інституту, культурної політики. Виявляються основні тенденції дослідження культурних 

інститутів та культурної політики у річищі прикладної культурології, філософії, соціології, 

економічної теорії. Розглядаються види та функції, організаційно-правові форми культурних 

інститутів. Визначається мета, завдання, основні напрями, інструменти та моделі культурної 

політики. Особлива увага приділяється порівняльному аналізу національних культурних 

політик та загальним принципам, пріоритетам, поточним проблемам культурної політики 

України. Досліджується й аналізується законодавчо-нормативна база діяльності сучасних 

культурних інститутів в Україні. Послідовно розглядається специфіка історичного 

становлення та функціонування релігійних, акумуляційних, мистецьких, дозвіллєвих, освітніх 

культурних інститутів. Аналізується поточний стан цих культурних інститутів та інструменти 

культурної політики, які здатні змінити їх в напрямі ефективнішого та продуктивнішого 

функціонування. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 

інституціоналізовані види діяльності у сфері культури. Ознайомлення із теорією дослідження 

культурних інститутів та особливостями їх становлення і функціонування, а також із 

практикою реалізації культурної політики як в зарубіжних країнах, так і в України, дозволить 

сформувати у студентів навички аналізу поточної ситуації у сфері вітчизняної культури. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ФК 7. Здатність застосовувати знання про основні форми та тенденції виникнення нових 

релігійних віровчень, рухів та організацій для розв’язання складних спеціалізованих задач і 

практичних проблем релігієзнавства 

ФК 11. Здатність здійснювати аналіз даних соціологічного дослідження релігійних явищ та 

процесів. 



5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

головні тенденції дослідження 

культурних інститутів та культурної 

політики в прикладній 

культурології, філософії, соціології, 

економічній теорії 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.2 

основи законодавства України у 

сфері культури та її організаційну 

структуру управління  

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

іспит 

10 

1

1.3 

загальні принципи, пріоритети, 

напрями, інструменти та моделі 

національних культурних політик 

(Україна, США, Велика Британія, 

Франція, Німеччина, Японія, країни 

Східної Європи). 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.4 

особливості функціонування 

сучасних культурних інститутів та 

тенденції державної політики в цій 

галузі (музеї, бібліотеки, творчі 

об’єднання, галереї, заклади 

клубного типу) 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

Аналізувати та коментувати 

спеціалізовану літературу із 

досліджень культурних інститутів, 

аналітичну матеріали щодо 

культурної політики, законодавчо-

нормативні документи, що 

регулюють діяльність у сфері 

культури в Україні 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

2

2.2 

виявляти основні проблеми 

функціонування культурних 

інститутів та державного управління 

ними в Україні, оцінювати стан, 

тенденції та перспективи розвитку 

сфери культури 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит  

15 

1

2.3 

здійснювати дослідження 

історичного становлення та розвитку 

різних видів культурних інститутів 

Лекції, 

семінари, самостійна 

робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

10 



1

2.4 

збирати, систематизувати та 

презентувати інформацію про 

оригінальний та креативний досвід 

функціонування сучасних 

культурних інститутів  

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, презентацій 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

2

3.2 

вести полеміку стосовно питань 

організації та здійснення основних 

напрямів діяльності культурних 

інститутів, а також реалізації 

культурної політики в Україні на 

основі володіння категоріально-

поняттєвим апаратом культурології. 

Семінари Дискусії 5 

 автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених досліджень культурної 

політики різних країн 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово, 

використовувати мови для ефективної міжкультурної 

комунікації 

    
+

+ 
  

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

ПРН 7. Збирати, аналізувати, систематизувати й 

інтерпретувати факти, пов’язані з розвитком релігій та 

конфесій, використовувати їх для розв’язання складних 

завдань у спеціалізованих сферах професійної діяльності 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
 

+

+ 

+

+ 
   

+

+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 



1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.4,  3.1, 3.2, 4.1 – 24 / 40 балів 

2. Самостійна робота №1 (дослідження проблем культурної політики в Україні): РН 

1.2, 2.1, 3.1, 4.1  – 12 / 20 балів 

Самостійна робота №2 (дослідження конкретного культурного інституту (за 

вибором студента) та  участі держави в його управлінні): РН 1.4, 2.2, 3.1, 4.1 –12 / 

20 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах) 

та за самостійні роботи (дослідження проблем культурної політики, дослідження культурного 

інституту). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій форм і -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3  – 12 

/ 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 

Підсумкова контрольна робота Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2, 4-11 впродовж 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 8 = 24 «5» х 8 = 40 

Самостійна робота До теми 5: Підготовка та 

презентація дослідження 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 



проблем культурної 

політики в Україні на базі 

аналітичних оглядів проекту 

«Культура 2025» (Додаток 

самостійної роботи студента) 

кінець жовтня 

 До тем 7-11: Підготовка 

дослідження конкретного 

культурного інституту (за 

вибором студента) та  участі 

держави в його управлінні 

(Додаток самостійної роботи 

студента) кінець листопаду 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-11 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (дослідження проблем культурної політики в Україні, 

дослідження культурного інституту): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 



але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань. Робота містить суттєві помилки у вирішені 

поставлених завдань. 

3. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі.  

 

7.3 Шкала відповідності: 

 
 

Зараховано /Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Поняття та сутність культурних інститутів 

1 
Тема 1.  Предмет та завдання курсу «Культурні 

інститути та культурна політика» 

2  1 

2 
Тема 2. Поняття та сутність діяльності у сфері 

культури 

2  1 

 Обговорення Закону України «Про культуру»  2 2 

3 Тема 3.  Поняття та сутність культурного інституту 4  2 

4 Тема 4. Поняття та сутність культурної політики 4  2 

 
Обговорення нормативно-правових засад 

культурної політики в Україні 

 1 2 

5 Тема 5. Культурна політика України  4 1 4 

 
Індивідуальна самостійна робота на тему 

«Проблеми культурної політики в Україні» 

  10 

6 
Тема 6. Національні культурні політики: 

зарубіжний досвід 

 2 2 

Частина 2. Становлення та розвиток культурних інститутів та участь держави в їх 
управлінні 

7 
Тема 7. Релігійні культурні інститути: історія та 
сучасність 

2 2 2 

8 
Тема 8.  Акумуляційні культурні інститути: музеї, 
музейна справа та музейна політика 

4 2 2 

9 
Тема 9. Акумуляційні культурні інститути: 
бібліотеки та державна політика в галузі 
бібліотечної справи 

2 2 2 

10 
Тема 10. Мистецькі культурні інститути: творчі 
об’єднання та художня політика 

2 1 2 

11 
Тема 11. Мистецькі культурні інститути: галереї та 
арт-бізнес 

2 1 2 

12 
Індивідуальна самостійна робота: дослідження 
конкретного культурного інституту та  участі 
держави в його управлінні  

  10 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 30 14 46 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій   – 30 год. 
Семінари   – 14 год. 

Самостійна робота  - 46 год. 
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