
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Правове регулювання в галузі культури і мистецтв» 

Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

 Обов’язкова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

ІІ курс 

ІV семестр 

Семестровий контроль Диференційований залік – ІV семестр 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

3 кредити ЄКТС/90 годин (16 лек., 16 сем., 58 самост. роб.) 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна вивчає нормативно-правову базу у сфері 

культури, визначає недоліки та шляхи вдосконалення чинного 

нормативно-правового забезпечення культурної галузі; 

знайомить  здобувачів вищої освіти із правовими основами 

діяльності європейських держав у сфері культури.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Мета дисципліни – набуття здобувачами вищої освіти 

теоретичних знань щодо нормативно-правової бази у сфері 

культури, а також практичних навичок, які сприяють 

опрацюванню й обґрунтуванню конкретних пропозицій, що 

стосуються актуальних проблем розвитку вітчизняної та 

зарубіжної культури. 

Завдання дисципліни – формування у здобувачів вищої 

освіти системних знань про 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. 

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою 

необхідні: знання основ філософії, педагогіки, правових знань; 

вміння аналізувати провідні завдання й тенденції розвитку  

наукових знань у сфері мистецтвознавства; володіння 

навичками аналітичної й педагогічної роботи у сфері сценічного 

мистецтва та навчання, методами пошуку, відбору та обробки 

наукової інформації. 

Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою 

необхідні: знання основ правових знань; вміння 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.  

Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни)  

Інтегральні компетенції: Здатність розв’язувати складні задачі 

й проблеми у галузі сценічного мистецтва або у процесі 

навчання, що передбачає проведення практичних, теоретичних 

та самостійних занять і виконувати режисерські постановки 

самостійно, або у складі  режисерсько-постановочної групи. 

Загальні компетенції: 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

Спеціальні (фахові) компетенції: 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї 

творчої (інтелектуальної) діяльності. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й 

цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї,  

осмислення та популяризації творчого продукту.  

СК11.Здатність до спілкування з широкою професійною та 

науковою спільнотою та громадськістю з питань сценічного 

мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками 

інших творчих професій.  

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної 

діяльності. 

СК17. Здатність враховувати економічні, організаційні та 

правові аспекти професійної діяльності. 

Чому можна навчитися  

(результати навчання) 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського 

суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в 

Україні. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній 

літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання 

відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного 

мистецтва. 

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, 

культурним та історичним контекстом для глибшого їх 

розуміння. 

ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого 



розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію. 

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та 

проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та 

власний досвід. 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

Форми контролю: 

1.  Оцінювання роботи під час семінарських занять – 30 балів / 

18 балів. 

2.  Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 

3.  Диференційований залік – 40 балів / 24 бали. 
 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Як можна 

користуватися 

набутими          знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Набуті в результаті проходження навчання компетентності дають 

змогу працювати за фахом: 

- Режисер, режисер-постановник 

- Режисер телебачення та радіомовлення 

- Керівник колективу (театрального та ін.) 

- Завідувач студії, Завідувач центру  

- Керівник творчої майстерні  

Набуті компетентності дають змогу стати співробітником 

художнього колективу, займатися театральною та концертною 

діяльністю, працювати в сфері дозвілля та інших закладів 

мистецтва та культури, держслужбовцем в органах управління в 

сфері культури, займатися індивідуальною діяльністю в галузі 

культури та мистецтва. Творчою, дослідницькою та науковою 

діяльністю.  

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з змістових модулів, 

які включають в себе лекції, семінари, самостійну роботу 

здобувачів, та завершуються контролем рівня засвоєння якості 

програмного матеріалу. 

1 Загальні засади адміністративно-правового регулювання в 

соціально-культурній сфері Актуальні проблеми правового 

забезпечення державної культурної політики 

2. Загальні засади адміністративно-правового регулювання в 

соціально-культурній сфері Актуальні проблеми правового 

забезпечення державної культурної політики 

3. Актуальні проблеми правового забезпечення державної 

культурної політики 

4. Законодавчі гарантії гуманітарних основ розвитку держави 

5. Законодавчі гарантії гуманітарних основ розвитку держави 

6. Державні стратегії правового регулювання в галузі культури 

7. Напрямки оптимізації правового регулювання в галузі 

культури в Україні 

8. Напрямки оптимізації правового регулювання в галузі 

культури в Україні 

Форма контролю: диференційований залік. 

Види занять:  



Лекційні, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

– практичний метод (семінарські заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, анотування); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані 

тощо); 

– проблемний метод (написання рефератів);  

– інтерактивний метод (ділові ігри). 

Форми навчання:  

Денна (очна), заочна, дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 Література: 

Основна: 

1. Адміністративне право України : підруч. / За ред. Ю.  П. 

Бітяка.  К.: Юрінком Інтер, 2007. 544 с.  

2. Антонюк О. В. Основи етнополітики : навч. посіб.  К. : 

МАУП, 2005. – 432 с. 

3. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських 

рішень: Проблеми теорії,  методології,  практики.. К. : Вид-во  

УАДУ, 2000. 328 с.  

4. Єрмакова Г.С. Система релігійних прав і свобод в Україні 

та їх конституційно-правове забезпечення. Економіка. Фінанси. 

Право. 2018. №6/5. С. 42–46. 

5. Єрмакова Г.С. Розвиток міжконфесійних відносин в Україні 

(конституційно-правовий аспект): монографія - Київ: "Четверта 

хвиля", 2018 - 344 с.  

6. Єрмакова Г.С.  Релігійний фактор та питання інтеграції 

Туреччини в ЄС: організаційно-правовий та теоретико-

методологічний аспекти. Держава та регіони. Право. 2018. 

№3(61). С. 11–15.  

7. Звіряка А. І. Досвід паспортизації об’єктів культурної 

спадщини Національного заповідника «Батьківщина Тараса 

Шевченка»  // Праці НДІПД.  Вип. 2. К. : АртЕк, 2006.  С.115–

125.  

8. Здіорук С. І. Завдання гуманітарної політики України в 

контексті сучасних політичних реалій / С. І. Здіорук // Україна : 

стратегічні пріоритети, аналітичні  оцінки – 2005 / За ред. О. С. 

Власюка. К.: Знання, 2005.  С. 372–390.  

9. Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини : виклики 

Україні ХХІ століття..  К. : Знання, 2005. 552 с.  

 Додаткова:  

1. Горський В.С. Історія української філософії: навч. 

Посібник. К.: Наукова думка, 2001. С. 79 – 126.  

2.  Глосарій з гібридних загроз. За ред. Гришко, Харків, 2021. 

113 с. URL: https://openarchive.nure.ua/handle/document/16258 

3. Гусейнов А. А. Античная этика. Москва: Гардарики, 2004. 

270 с. 

4. Механізм правового регулювання // Велика українська 

https://openarchive.nure.ua/handle/document/16258
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F


юридична енциклопедія: у 20 т. / О. В. Петришин (відп. ред.) та 

ін.. 2017. Т. 3 : Загальна теорія права. С. 283. ‒ ISBN 978-966-

937-233-8. 

5. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. К., 2002. 

272 с.  

6. Омельчук В. В. Управління культурними процесами як 

чинник формування єдиного гуманітарного простору України.// 

Концептуальні засади формування менеджменту в Україні : 

Мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16–17  листоп. 2007 р.   

К.,  2007.  С. 563–583. 

7. Павлюк Н. В. Боротьба з корупцією у сфері охорони 

здоров’я: засоби інформаційного забезпечення розслідування 

злочинів // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: зб. наук. праць. Харків: Право, 2017. Вип. 17. С. 

94-101. (0,5 д.а.). 

8. Правове регулювання // Велика українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. / О. В. Петришин (відп. ред.) та ін.. 2017. 

Т. 3 : Загальна теорія права.  С. 516. ‒ ISBN 978-966-937-233-8. 

9. Psychological aspects of corruption in public administration: 

case-study of Ukraine Dragan O., Yermakova G., Chvaliuk A., 

Kurchin O., Karagodin O. Academic Journal of Interdisciplinary 

Studies v9, n 6, 2020. 

10. Чиж І. С. Україна : шлях до інформаційного суспільства. К., 

2004. 287 с.  

Інформаційні ресурси:  

1. Електронний каталог Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв. URL: http://library.nakkkim.edu.ua/ 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 

URL: http://www.nbuv.gov.ua/  

3. Електронна бібліотека – підручники. URL: http://www.info-

library.com.ua/ -  

4. Державна науково-технічна бібліотека України. URL: 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21

DBN=IBIS&Z21ID 

5. Ізборник: Інформаційний сайт. URL: www.litopys.org.ua 

6. Репозитарій НАКККіМ. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua/  
 

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення лекційних та семінарських занять з дисципліни 

забезпечується матеріально-технічною базою (базова аудиторія 

- № 211, корп.11, НАКККіМ), навчально-методичною 

документацією та матеріалами.  

Кафедра Кафедра культурології та міжкультурних комунікацій 

(корпус №11, ауд. 104). 

Інститут Інститут практичної культурології та арт-менеджменту 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789669372338
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