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1. Описнавчальноїдисципліни для ступеняосвіти «Бакалавр» 
 
 

 
Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів ЄКТС – 3 Рік підготовки: 
1-й 1-й 

 
Загальна кількість годин – 90 42 12 

Кількість модулів – 3 Семестр: 

 
Тижневих годин 
для денної форми навчання: 
аудиторних – 42 
самостійної роботи студента – 48 
для заочної форми навчання: 
аудиторних – 12 
самостійної роботи студента – 78 

ІІ-й ІІ-й 

Лекції:  

42 12 

Практичні (семінарські): 

  

 
Вид підсумкового контролю: 
Тестовий контроль 

Лабораторні: 

- - 

 
Форма підсумкового контролю: 
Іспит (Залік) 

Самостійна робота: 

48 78 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Наукові та правові основи 

управління в мистецтві» є формування у студентів знань про загальні 
закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права, а також 
систему основних понять юриспруденції; засвоєння студентами основних 
теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними 
Конституції України та чинного законодавства, закономірностей побудови 
правової держави, наукових, правових основ та принципи управління в мистецтві. 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни «Наукові та правові 
основи управління в мистецтві» сприяє формуванню  у здобувачів  вищої освіти 
таких загальних компетентностей:   
- ЗК 4Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
- ЗК 8Здатністьзастосовуватизнання у практичнихситуаціях.  
-ЗК16 здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, 
усвідомлюючи цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність  його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод  людини і 
громадянина в Україні. 

Таких спеціальних компетентностей:  
- СК 7. Здатність володіти науково- аналітичним апаратом та 

використовувати професійні знання у практичній діяльності. 
- СК 14 Здатністьдемонструватибазовінавичкиділовихкомунікацій. 

 
Основні завдання вивчення дисципліни - надати студентам систематичні 

знання з юридичних наук, засвоєння специфічної фахової термінології, певного 
правового мінімуму знань з теорії держави та права, конституційного, 
адміністративного, цивільного, трудового права України та основ правового 
забезпечення управлінської діяльності у сфері культури та мистецтв. 

3. Передумови для вивчення навчальної дисципліни. 
Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Наукові та правові основи 

управління в мистецтві» є опанування таких навчальних дисциплін (НД)  освітньої 
програми (ОП): 
ОК 1 Історія України 

ОК 2 Українська мова (за професійним спрямування) 

ВБ 1 Соціологія 

ВБ 1 Економічна теорія 

4. Очікувані результати навчання 
Відповідно до освітньої програми «Музичне мистецтво естради», 

вивчення навчальної дисципліни «Наукові та правові основи управління в 
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мистецтві» забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних 
результатів навчання (ПРН): 

Програмні результати навчання Шифр ПРН 
Застосовувати теоретичні знання та навички в менеджерській 
практичній діяльності. 
 

  ПРН 11 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 
організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти. 
 

  ПРН 16 

 
Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами 

освіти після опанування навчальної дисципліни «Наукові та правові основи 
управління в мистецтві» 

Очікувані результати навчання з дисципліни Шифр ПРН 
Застосовувати теоретичні знання та навички в менеджерській 
практичній діяльності. 
 

  ПРН 11 

Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів 
організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти. 
 

  ПРН 16 

  
4.1. У результаті вивчення  навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- загальні положення основних галузей права України;  
- структуру, форми та механізми діяльності держави і права, співвідношення 

правових систем, сучасні політико-правові доктрини; 
- визначення понять і категорій, що характеризують базові елементи 

механізму правового регулювання (норма права, правові відносини, 
правопорушення, юридична відповідальність тощо);  

- перелік профілюючих, спеціальних і комплексних галузей права України, їх 
ідентифікуючі ознаки (предмет і метод правового регулювання);  

- основоположні нормативні акти України;  
- основні положення різних галузей права;  
- систему органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні; 
- наукові та правові основи та принципи управління в мистецтві. 

вміти:  

- працювати з нормативно-правовими актами України та навчальною 
літературою;  

- застосовувати юридичну термінологію та інструментарій;  
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- орієнтуватись у реаліях сучасного політико-правового устрою держави;  
- застосовувати знання в практичній діяльності;  
- визначати те правове регулювання, що його мають отримувати різні 

суспільні відносини; 
-  тлумачити зміст норми права, використовуючи базові поняття 

правознавства; 
- орієнтуватися в організаційно-правових засадах управління культурою в 

системі державних органів управління культурою; 

- володіти теоретичними основами інноваційних процесів в галузі культури і 
мистецтв. 

5.Засоби діагностики та критерії оцінювання результатів навчання.  
5.1 Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 
навчальної дисципліни є: 

- усне опитування; 
- презентації виконаних результатів та досліджень; 
- стандартизовані тести; 
- залік. 

5.2 Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 
Форми контролю знань студентів: 

- поточний; 
- підсумковий модульний; 
- семестровий підсумковий (залік/екзамен). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферноїсистеми (ЄКТС –А, 
В, С, D, E, FX, F). 
 Поточний контроль проводиться на кожному занятті та за результатами 
виконання завдань самостійної роботи.  

Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки із зазначеної теми (у тому 
числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських 
заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань. 
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Критерії поточного оцінювання знань студентів 

Усний виступ та 
виконання письмового 
завдання, тестування 

Критерії оцінювання 

4 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
самостійно та аргументовано його викладає під час усних 
виступів та письмових  відповідей, глибоко та всебічно 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 
літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

3 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 
його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 
основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 
завдань, використовуючи при   цьому обов’язкову літературу.   
Але   при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,   
допускаються   при   цьому окремі несуттєві неточності та 
незначні помилки. Правильно вирішив 
більшість тестових завдань. 

2 В   цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 
Основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, 
але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 
аргументації, без використання необхідної літератури 
допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 
та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

1 Не   в   повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 
викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 
завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності,   правильно   
вирішив меншість тестових завдань. 

0 Не   володіє навчальним матеріалом   та   не   в   змозі його 
викласти, не розуміє  змісту теоретичних 
питань та практичних завдань. Не вирішив 
жодного тестового завдання. 
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Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
Змістовний модуль 1 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 ЗМ1 МК 
Т С.р. Т Т УО 22 3 
5 3 5 5 4 

 
Змістовний модуль 2 

Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 ЗМ МК 
Т Т Т Т Т Т С.р. У.О. 37 3 
5 5 5 5 5 5 3 4 

 
Змістовний модуль 3 

Т.14 Т.15 Т.16 Т.17 Т.18 ЗМ МК 
С.р. Т Т Т УО 22 3 
3 5 5 5 4 

 
Т1, Т2 ... Т7 – теми занять,  
Т (тест)  
УО (усне опитування) 
С.р. (самостійна робота)  
Мод. контроль  (модульний контроль) - (нульові знання – 0, задовільно – 1, добре 
– 2, відмінно – 3) 
Залік-1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни 
 

Вид діяльності 
здобувача вищої освіти 

Модуль 1 
Кількість Максимальна 

кількість 
балів(сумарна) 

Самостійна робота 3 9 
 

Комп’ютерне 
тестування при 
тематичному 
оцінюванні 
 

12 60 

Усне опитування 3 12 
 

Модульна контрольна 
робота 
 

3 9 

Залік 1 10 
 

Всього 100 
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Критерії семестрового оцінювання знань студентів 

Рівні навчальних 
досягнень 

100- 
бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Теоретична підготовка Практична підготовка 

 

 

 

 

Відмінний 

 

 

 

 

100…90 

Вільно володіє навчальним мате- 
ріалом, висловлює свої думки, 
робить аргументовані висновки, 
рецензує відповіді інших студентів, 
творчо виконує індивідуальні та 
колективні завдання; самостійно 
знаходить додаткову інформацію та 
використовує її для реалізації 
поставлених перед ним завдань; 
вільно використовує нові 
інформаційні технології для 
поповнення власних знань 

Може аргументовано 
обрати раціональний 
спосіб виконання 
завдання й оцінити 
результати власної 
практичної діяльності; 
виконує завдання, не 
передбачені навчальною 
програмою; вільно 
використовує знання для 
розв’язання поставлених 
перед ним завдань 

 

 

 

Достатній 

 

 

 

89….70 

Вільно володіє навчальним мате- 
ріалом, застосовує знання на 
практиці; узагальнює і систематизує 
навчальну інформацію, але 
допускає не значні огріхи у 
порівняннях, формулюванні 
висновків, застосуванні 
теоретичних знань на практиці 

за зразком самостійно 
виконує практичні 
завдання, передбачені 
програмою; має стійкі 
навички виконання 
завдання 

 

 

Задовільний 

 

 

69…51 

Володіє навчальним матеріалом 
поверхово, фрагментарно, на рівні 
запам’ятовування відтворює певну 
частину навчального матеріалу з 
елементами логічних зв’язків, знає 
основні поняття навчального 
матеріалу 

має елементарні, 
нестійкі навички 
виконання завдання 

 

 

Незадовільний 

 

 

50…26 

Має фрагментарні знання (менше 
половини) при незначному зага- 
льному обсязі навчального мате- 
ріалу; відсутні сформовані уміння та 
навички; під час відповіді 
допускаються суттєві помилки 

планує та виконує частину 
завдання за допомогою 
викладача 

 

Неприйнятний 

 

25…1 

студент не володіє 
навчальним матеріалом 

виконує лише 
елементи завдання, 
потребує постійної 
допомоги викладача 
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6. Методи навчання 

Методи пояснювально-ілюстративні: лекції (лекція-бесіда, лекція-діалог, 
інтерактивна лекція з використанням мультимедійних презентацій). 

Методи проблемного викладу: проблемні диспути. 
Методи частково-пошукові: написання доповідей, наукових повідомлень, 

рефератів та мотиваційного листа, виконання творчих завдань (складання словника) та 
тестів. 

7. Програма навчальної дисципліни 

7.1 Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль № 1 
Загальне вчення про державу.  

Поняття та основні ознаки держави. Основні теорії виникнення держави. Органи 
держави: поняття, ознаки, види. Функції та механізм держави.Форма державного 
устрою та його види. 
 
        Поняття та загальна характеристика права.  
    Поняття та сутність права. Джерела (форми) та види права. Поняття системи 
права. Правові норми: ознаки, структура. Види правових систем. Поняття 
міжнародного права.  
          Структура правової системи. Юридична відповідальність. 
   Правовідносини: поняття, види та основні ознаки. Поняття правопорушення та 
його склад. Поняття, ознаки та види юридичної відповідальності. Принципи та 
функції юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності. 

Принципи верховенства культурної та мовної політики в Україні. 

Засади та принципи реалізації мовної політики в Україні, спрямовані на зміцнення 
статусу української мови як державної. Доктрина конституційних цінностей щодо 
врегулювання культурної та мовної політики згідно чинного законодавства.  

Управління як об'єкт адміністративно-правового регулювання. 
 
      Загальне поняття управління, його зміст. Походження й значення понять 
"організація" та "управління". Види управління. Мета та зміст управлінської 
діяльності. Об'єкт і суб'єкт управління. Управлінська система та її елементи. 
Поняття та види принципів управління. Класифікація методів управління. Правове 
регулювання як важливий різновид організаційно-розпорядчих методів 
управління. Правові форми управління. Поняття, зміст та стадії соціального 
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управління. Види соціального управління. Поняття, ознаки та принципи 
державного управління. Шляхи вдосконалення державного управління. Державне 
управління як процес реалізації державної виконавчої влади. 

Змістовний модуль № 2 

Державна політика у сфері розвитку культури. 

Визнання культури одним з основних факторів самобутності Українського народу. 
Забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, 
авторського права і суміжних прав. Формування бренду держави та нації у 
контексті загальнополітичних змін на світовій арені. Основні завдання державної 
політики у сфері культури. 
Нормативно- правове забезпечення діяльності у сфері культури.  

      Конституційне забезпечення засад культурної політики. Оптимізація 
функціонування Українського культурного фонду. Визначення пріоритетів 
державної політики у сфері культури. 

Організаційно-правові засади управління культурою. Система державних 
органів управління культурою.  

Основоположні принципи адміністрування в сфері культури. Компетенція 
державних органів України щодо реалізації пріоритетних організаційно-правових 
засад управління культурою. 

Правове регулювання діяльності закладів і установ культури. Місцеве 
самоврядування та культура. 

      Організаційно-правове регулювання діяльності закладів і установ культури. 
Державне управління в галузі охорони і використання пам'яток історії та культури. 
Делегована низка повноважень органам місцевого самоврядування у сфері 
культури.  

Змістовний модуль № 3 
Теоретичні основи публічного управління.  

Структурні складові публічного управління. Філософські засади. 
Концептуальні ідеї. Виявлення закономірностей та методи дослідження. Основні 
закономірності та закони публічного управління. Поняття публічного. Державна 
влада та публічна влада, державна політика та публічна політика: спільне і 
відмінне. Державне управління: визначення та характерні риси.  

Розвиток наукових знань та управління мистецтвом в Україні. 
Сутність державного управління культурою та мистецтвом. Організаційно-

правові засади практичної реалізації управління культурою та мистецтвом. 
Система повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади в галузі 
культури та мистецтва.  
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Актуальні питання трудового законодавства України в галузі культури 
і мистецтв.  

Загальна характеристика Кодексу законів про працю України. Сторони і зміст 
трудового договору. Види трудових договорів. Трудові правовідносини. 
Колективний договір. Умови і порядок прийому на роботу. Підстави припинення 
трудового договору. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового 
розпорядку. Види, порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень. 
Індивідуальні трудові спори. Колективні трудові спори. Робочий час і його види. 
Поняття і види часу відпочинку. 

Теоретичні основи інноваційних процесів в галузі культури і мистецтв. 

Інноваційні принципи сучасного управління в галузі культури і мистецтв. Інновації 
в діяльності складників української культури.  

 

7.2. Структура навчальної дисципліни  

 
 

 
Назва  

змістовних  
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

 У тому числі  У тому числі 

У
сь

ог
о 

Л
ек

ці
йн

і 

П
ра

кт
ич

ні
 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

У
сь

ог
о 

Л
ек

ці
йн

і 

П
ра

кт
ич

ні
 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

Змістовний модуль 1 
Загальне вчення про 
державу.  

4 2  2  14 2  12  

Поняття і загальна 
характеристика права.  

6 4  2  

Структура правової 
системи. Юридична 
відповідальність. 

6 2 
 

4 
 

Принципи верховенства 
культурної та мовної 
політики в Україні. 

6 2  4  16 2  14  

Управління як об'єкт 
адміністративно-
правового 
регулювання. 

8 4 
 

4 
 

Змістовний модуль 2 
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Державна політика у 
сфері розвитку 
культури. 

4 2 
 

2 
 20 2  18  

Нормативно-правове 
забезпечення діяльності 
у сфері культури. 

4 2 
 

2 
 

Організаційно-правові 
засади управління 
культурою.  

4 2 
 

2 
 

Система державних 
органів управління 
культурою. 

8 4 
 

4 
 

Правове регулювання 
діяльності закладів і 
установ культури.  

4 2 
 

2 
 14 2  12  

Місцеве 
самоврядування та 
культура. 

4 4 
 

- 
 

Об’єктивні закони 
публічного управління 4 -  4  

Мистецтво як об’єкт 
культурологічного 
аналізу. 

4  
 

4 
 

Змістовний модуль 3 

Теоретичні основи 
публічного управління.  4 2  2  12 2  10  

Розвиток наукових 
знань та управління 
мистецтвом в Україні. 

4 2 
 

2 
 

Форма державного 
устрою і методи 
державного та 
публічного управління.  

4 2 
 

2 
 

Актуальні питання 
трудового 
законодавства України 
в галузі культури і 
мистецтв.  

6 4 

 

2 

 14 2  12  
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Теоретичні основи 

інноваційних процесів 

в галузі культури і 

мистецтв. 

6 2 

 

4 

 

Всього 90 42  48  90 12  78  

7.3. Самостійна робота студентів 

(денна форма) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття держави і права. 2 

2 Структура правової системи 2 

3 Форми державного устрою 2 

4 Поняття правопорушення та його склад 2 

5 Поняття і видиюридичної відповідальності 2 

6 Об’єктивні закони публічного управління 2 

7 Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина 2 

8 Принципи верховенства культурної та мовної політики в Україні 2 

9 Управління як об'єкт адміністративно-правового регулювання 2 
10 Поняття адміністративно-правового регулювання  2 

11 Юридична відповідальність 2 
12 Нормативно- правове забезпечення діяльності у сфері культури 2 

13 Система державних органів управління культурою 2 
14 Правове регулювання діяльності закладів і установ культури 2 

15 Об’єктивні закони публічного управління 4 
16 Мистецтво як об’єкт культурологічного аналізу 4 

17 Теоретичні основи публічного управління 2 
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18 Розвиток наукових знань та управління мистецтвом в Україні 2 

19 Теоретичні основи інноваційних процесів в галузі культури і 
мистецтв. 

2 

20 Прийняття на роботу, звільнення з роботи 2 

21 Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку 2 

22 Робочий час і його види. Поняття і види часу відпочинку 2 
 Всього 48 

Самостійна робота студентів 

(заочна форма) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття держави і права. 4 

2 Структура правової системи 2 

3 Форми державного устрою 4 

4 Поняття правопорушення та його склад 2 

5 Поняття і види юридичної відповідальності 4 

6 Об’єктивні закони публічного управління 2 

7 Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина 4 

8 Принципи верховенства культурної та мовної політики в Україні 4 

9 Управління як об'єкт адміністративно-правового регулювання 4 
10 Поняття адміністративно-правового регулювання  4 

11 Юридична відповідальність 4 
12 Нормативно- правове забезпечення діяльності у сфері культури 2 

13 Система державних органів управління культурою 4 
14 Правове регулювання діяльності закладів і установ культури 4 

15 Об’єктивні закони публічного управління 4 
16 Мистецтво як об’єкт культурологічного аналізу 4 

17 Теоретичні основи публічного управління 4 
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18 Розвиток наукових знань та управління мистецтвом в Україні 4 

19 Теоретичні основи інноваційних процесів в галузі культури і 
мистецтв. 

2 

20 Прийняття на роботу, звільнення з роботи 2 

21 Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку 2 

22 Робочий час і його види. Поняття і види часу відпочинку 2 
 Всього 78 
 

8.Інструменти, обладнання  та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна  

(у разі потреби) 
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає використання LMS Moodle-
інтегрованої комп'ютерної системи закладу вищої освіти. 
 

9. Методичні рекомендації 
 

1. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи.  
2. Методичні рекомендації до організації модульного контролю. 

 
 

9.1. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 
 Текстова частина самостійної роботи викладається на стандартному папері 
формату А4 з однієї сторони і повинна містити вступ, основну частину, висновки 
та список  використаної літератури. Поля: верхнє, нижнє та ліве-20 мм, праве-10 
мм. Об’єм рукопису складає 10-15сторінок. Посилання на літературні джерела 
здійснюється шляхом зазначення у дужках номера,під яким та чи інша друкована 
праця наведена у списку використаної літератури. Наприклад, [1,8,12]. 

 На титульній сторінці звіту мають бути зазначені назва кафедри, тема 
самостійної роботи, прізвище та ініціали студента, назва групи. 

 Звіт про самостійну роботу  оцінюється за наступними критеріями: 

- логічність плану; 
-повнота і глибина розкриття теми; 
-наявність таблиць, рисунків, схем; 
- оформлення 
 

Питання до заліку 

1. Поняття держави і права. 
2.  Теорії виникнення держави і права. 
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3.  Форми управління державою. 
4.  Форми державного устрою. 
5. Принципи конституційно-правового регулювання. 
6.  Історичні перебудови розвитку конституційного процесу в Україні. 
7. Принципи верховенства культурної та мовної політики в Україні. 
8. Загальна характеристика системи органів державної влади. 
9.  Поняття та ознаки місцевого самоврядування. 
10.  Організаційно-правова основа місцевого самоврядування. 
11.  Предмет трудового права України і його відмінність від інших галузей права. 
12.  Трудовий договір (загальна характеристика). 
13.  Порядок укладання трудового договору. 
14.  Категорії громадян, котрі мають право на перше місце при оформленні на 

роботу. 
15.  Форми укладання трудового договору. 
16.  Випробування при укладанні трудового договору. 
17.  Припинення трудового договору. 
18.  Розірвання договору за ініціативою працівника. 
19.  Працівники, котрих не можна затримувати при їх бажанні звільнення. 
20.  Особливості укладання і розірвання трудового договору з неповнолітніми. 
21.  Випадки розірвання трудового договору за ініціативою власника або 

уповноваженого ним органу. 
22.  Хто з працівників має пільги при скороченні чисельності штату і скорочується 

в останню чергу. 
23.  Особливості звільнення педагогів і матеріально відповідальних працівників. 
24.  Робочий час. 
25.  Щотижневий відпочинок. 
26.  Щорічні відпустки. 
27.  Цивільні угоди. 
28.  Поняття адміністративного права. 
29.  Поняття адміністративного правопорушення і його відмінність від 

дисциплінарного проступку. 
30.  Види адміністративних стягнень. 
31.  Органи, які мають право накладати адміністративні стягнення. 
32.  Загальне поняття управління, його зміст. 
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33.  Походження й значення понять "організація" та "управління".  
34.  Види управління. 
35.  Мета та зміст управлінської діяльності.  
36. Об'єкт і суб'єкт управління.  
37.  Управлінська система та її елементи.  
38.  Поняття та види принципів управління.  
39.  Класифікація методів управління.  
40. Правове регулювання як важливий різновид організаційно-розпорядчих 

методів управління.  
41.  Правові форми управління.  
42.  Поняття, зміст та стадії соціального управління. 
43.  Поняття, ознаки та принципи державного управління.  
44.  Шляхи вдосконалення державного управління.  
45.  Державне управління як процес реалізації державної виконавчої влади. 
46.  Культура - основний фактор самобутності Українського народу.  
47.  Забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, 

авторського права і суміжних прав. 
48. Формування бренду держави та нації у контексті загальнополітичних змін на 

світовій арені.  
49.  Основні завдання державної політики у сфері культури. 
50.  Конституційне забезпечення засад культурної політики. 

51.  Оптимізація функціонування Українського культурного фонду.  

52.  Визначення пріоритетів державної політики у сфері культури. 

53. Основоположні принципи адміністрування в сфері культури.  

54.  Компетенція державних органів України щодо реалізації пріоритетних 
організаційно-правових засад управління культурою. 

55. Організаційно-правове регулювання діяльності закладів і установ культури.  
56. Державне управління в галузі охорони і використання пам'яток історії та 

культури. 
57. Делегована низка повноважень органам місцевого самоврядування у сфері 

культури. 
58. Сутність державного управління культурою та мистецтвом. 
59.  Організаційно-правові засади практичної реалізації управління культурою та 

мистецтвом.  
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60.  Система повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади в 
галузі культури та мистецтва.  

61. Інноваційні принципи сучасного управління в галузі культури і мистецтв.  
62. Інновації в діяльності складників української культури.  
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