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Назва курсу Міжнародні гуманітарні стратегії 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра соціокультурного 

менеджменту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності 

Викладачі курсу Гнаткович  Оксана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри  соціокультурного менеджменту 

Контактна інформація 

викладачів 

oksanahnatkovych53@gmail.com,  

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/hnatkovych-oksana-dmytrivana 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щосереди, 10.10-11.30 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/mizhnarodni-humanitarni-stratehii 

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв знання з 

теоретичних концепцій міжнародних гуманітарних стратегій, вмів 

визначати домінуючі аспекти і пріоритети культурної політики як 

вітчизняної, так і міжнародної. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Міжнародні гуманітарні стратегії» є завершальною 

дисципліною циклу професійної та практичної підготовки  зі 

спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльність для 

освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльність», 

другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в ІІ семестрі в 

обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає у формуванні професійних знань у студентів у 

сфері культурної політики держави та міжнародних гуманітарних 

стратегій 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Аналіз і пілотаж публічної політики / П. Кньопфель, К. Ларю, Ф. 

Варон, Н. Малишева ; пер з фр. І. С. Микитин ; Вищ. ін-т публ. упр. 

Швейцарії. – К. : Алерта, 2010. – 424 с. 

2. Бакуменко В. Д. Прийняття рішення в державному управлінні : 

навч. посіб. : у 2 ч. / В. Д. Бакуменко // Науково-прикладні аспекти. – 

К. : ВПЦ АМУ, 2010. – Ч. 1. – 276 с. 

3. Балута І.В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/hnatkovych-oksana-dmytrivana
https://kultart.lnu.edu.ua/course/mizhnarodni-humanitarni-stratehii
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в умовах глобалізації / І.В. Балута // Актуальні проблеми державного 

управління. – 2017. – № 1. – С. 1 – 6. 

4. Безгін І. Мистецтво і ринок. К., 2005. 346 с. 

5. Гнатовський М.М., Короткий Т.Р. , Хендель Н.В. Міжнародне 

гуманітарне право –Одеса: Фенікс, 2015. – 92 с. 

 

Додаткова література: 

6. Гогоша О. Участь Міжнародного комітету Червоного Хреста у 

гуманітарних місіях та операціях ООН. Вісник Львівського 

університету. Серія міжнародні відносини. –2012. – №31. – С. 95-102. 

7. Гріненко О.О. Проблема трансформації ролі та місця ООН у 

регулюванні безпекових проблем сучасності / О.О. Гріненко // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Вип. 96. – Ч. ІІ. 

– С. 25 – 32.  

8. Дмитрієв А. Роль міжнародних організацій у світовому процесі 

глобалізації / А. Дмитрієв // Публічне право. – 2013. – № 1. – С. 418 – 

420. 

9. Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики 

України. К., 2008, 124 с. 

10. Козак Ю.Г. Міжнародні організації / Ю.Г. Козак, В.В. 

Ковалевський, З. Кутайня. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 

440 с. 

11. Конспект лекцій з дисципліни «Глобальна економіка» для 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 

усіх спеціальностей / Укл.: д.е.н., проф. Плахотнік О. О., Кам’янське, 

ДДТУ, 2017. – 63 с. 

12. Міжнародне гуманітарне право. Посібник/за ред. Т.Р. Короткого – 

Київ-Одеса: Українська гельсінська спілка з прав людини, Фенікс, 

2016. – 2017. – 145с. 

13. Пасько Я. Соціальна держава і громадянське суспільство. К., 

2008. 270 с. 

14. Тимошенко М. О. Міжнародні гуманітарні стратегії: теорія і 

практика : підручник. – К. : НАКККіМ, 2015. – 160 с. 

 

Інтернет-джерела: 

15. Указ Президента України №392/2020. Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року 

«Про Стратегію національної безпеки України»: 

https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 

16. Розпорядження Кабінету міністрів України від 1 лютого 2016 р. 

№ 119-р. Київ. Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку 

української культури — стратегії реформ: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/248862610 

17. Стратегія воєнної безпеки України: цілі, принципи, аспекти: 

https://armyinform.com.ua/2021/05/strategiya-voyennoyi-bezpeky-

ukrayiny-czili-prynczypy-aspekty/ 

18. Стратегія публічної дипломатії міністерства закордонних справ 

України на 2021-2025 роки:https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/public-

diplomacy-strategy.pdf 

19. Стратегія національної безпеки України. Вікіпедія: 

https://uk.wikipedia.org 

20. Бульба В. Сучасний стан розвитку гуманітарної сфери країн 
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перехідного періоду [Електронний ресурс] / Володимир Бульба, 

Олексій Степанко // Публічне управління: теорія та практика. - 2012. 

- № 3 (11): http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-

3/doc/1/02.pdf 

21. Вивчаючи міжнародне гуманітарне право : навчально-методичний 

посібник для закладів середньої освіти / М.Єлігулашвілі, О. Козорог, 

Т. Короткий, Н. Хендель; за ред. радника президента Товариства 

Червоного Хреста України з міжнародного гуманітарного права, 

к.ю.н. Т. Короткого. – Київ, УГСПЛ; Одеса : Фенікс, 2019: 

https://helsinki.org.ua/wp content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk 

_MGB_ A4-4.pdf 

22. Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної 

політики в сучасному світі [Електронний ресурс] / О. Гриценко: 

http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_1.php 

23. Дзоз В. Гуманітарна політика: необхідність наукового 

прогнозування// http: //www.filosof.com.ua. 

24. Пташник І.Р. Міжнародне гуманітарне право: хрестоматія з 

дисципліни. – Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. 

http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=8437 

25. Україна: вплив COVID-19 на економіку і суспільство (бачення 

постпандемічного розвитку у 2020-2024 рр. очима експертів та 

молоді). Консенсус-прогноз. Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, Київ, серпень 2020 р. : 

www.me.gov.ua 

26. Українська культура в європейському контексті [Електронний 

ресурс] / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, З. О. Безвершук, Л. М. 

Новохатько: http://pidruchniki.com.ua/15840720/kulturologiya 

/ukrayinska_kultura_v_yevropeyskomu_konteksti_-bogutskiy_yup 

27. У центрі уваги представника УВКБ ООН — гуманітарні проблеми 

сходу. Голос України. Газета Верховної ради України. 24 червня 2021 

року: http://www.golos.com.ua/article/347743 

28. 10 речей, які потрібно знати про гуманітарну кризу в Україні. 

ООН. 19 серпня 2020: https://ukraine.un.org/uk/88874-10-rechey-yaki-

potribno-znati-pro-gumanitarnu-krizu-v-ukraini 

 

Тривалість курсу 90 год.  

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 88 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» 

студент повинен набути компетентності: 

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та 

https://helsinki.org.ua/wp%20content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk%20_MGB_%20A4-4.pdf
https://helsinki.org.ua/wp%20content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk%20_MGB_%20A4-4.pdf
http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_1.php
http://www.golos.com.ua/article/347743
https://ukraine.un.org/uk/88874-10-rechey-yaki-potribno-znati-pro-gumanitarnu-krizu-v-ukraini
https://ukraine.un.org/uk/88874-10-rechey-yaki-potribno-znati-pro-gumanitarnu-krizu-v-ukraini
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роботи, розробляти та управляти проектами. 

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК13. Вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів 

командної роботи. 

ФК02. Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих 

соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і 

локальному вимірах. 

ФК03. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення 

результатів проведеного дослідження. 

ФК04. Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за 

невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, 

професійні рекомендації та висновки. 

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, 

науково- виробничі, соціокультурні проекти. ФК10. Здатність до 

прогностичної та проектної діяльності у сфері культури, 

моделювання інноваційних соціально-культурних процесів і явищ, 

виявлення тенденцій їх розвитку. 

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в 

організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих 

проектів, в управлінні науковим і творчим колективом. 

ФК17. Здатність до впровадження в соціально-культурну діяльність 

інноваційних, художньо-творчих, рекреативних, інформаційних 

технологій та проектів. 

Програмними результатами навчання на курсі є: 

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької 

позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, 

презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів 

досліджень та інновацій. 

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з 

дотриманням вимог чинного законодавства.  

ПРН07. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні 

практики. 

ПРН10. Здійснювати стратегічне, діагностичне, оперативне 

управління соціокультурними інституціями і проектами.  

ПРН12. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і 

аналізувати їх практичні результати із застосуванням сучасних 

методів та спеціалізованого програмного забезпечення. 

ПРН17. Знати європейські та світові моделі менеджменту та 

культурної політики та описувати їх з використанням синтетичних 

термінів. 

ПРН20. Вміти налагоджувати локальну, державну та міжнародну 

співпрацю між культурними інституціями, громадськими 

організаціями, державними установами, приватним 
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підприємництвом. 

Ключові слова Міжнародні гуманітарні стратегії, глобалізація, державна культурна 

політика, комунікація  

Формат курсу Очний 

Форми навчання Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Явище глобалізації та її управлінський вимір. 

Тема 2. Глобалізація управління суспільними процесами у сучасному 

світі. 

Тема 3. Роль транснаціональних корпорацій у глобальному 

управління. 

Тема 4. Міжнародне гуманітарне право. 

Тема 5. Політичні аспекти державного управління у сфері культури. 

Тема 6. Формування і реалізація міжнародних гуманітарних 

стратегій. 

Тема 7. Гуманітарний розвиток України   в    умовах цивілізаційного 

вибору. 

Тема 8. Гуманітарна складова у стратегічних документах із 

національної безпеки України. 

 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Усний 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату менеджменту та культури, розуміння особливостей 

української і світової культури, міжнародних відносин 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних 

сценок), дискусія 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
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оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 

література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання 

і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку. 1. Поняття міжнародні гуманітарні стратегії. 

2. Актуальні проблеми сучасного стану української культури. 

3. Процеси глобалізації у сучасному світі. 

4. Глобальний менеджмент. 

5. Цивілізаційні виміри міжнародних гуманітарних стратегій. 

6. Міжнародні організації як суб’єкти  формування міжнародних 

стратегій. 

7. ООН як координатор міжнародних гуманітарних стратегій.  

8. Механізм діяльності ТНК. 

9. Участь ТНК  у формуванні міжнародних стратегій. 

10. Сфера культури як об’єкт державного регулювання. 

11. Принципи міжнародного гуманітарного права. 

12. Миротворчі місії. Відповідальність миротворців за міжнародним 

правом. 

13. Принципи формування культурних стратегій на міжнародній 

арені. 

14. Реалізація проектів міжнародних гуманітарних стратегій. 

15. Гуманітарна криза східних областей України, спричинена 
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збройними конфліктами. 

16. Гуманітарні виклики, пов’язані із пандемією COVID-19. 

17. Модернізація принципів гуманітарної співпраці країни. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

викона

ння 

 2 

год 

Тема І. Явище 

глобалізації та її 

управлінський вимір 

1. Процеси 

глобалізації у 

сучасному світі 

2. Глобальний 

менеджмент 

3. Цивілізаційні 

виміри міжнародних 

гуманітарних 

стратегій 

 

 

лекція  1. Економічний аналіз 

реалізації соціально-

гуманітарної політики 

України. К., 2008, 124 с. 

2.Пасько Я. Соціальна 

держава і громадянське 

суспільство. К., 2008. 

270 

3. Конспект лекцій з 

дисципліни «Глобальна 

економіка» для 

підготовки здобувачів 

вищої освіти другого 

(магістерського) рівня 

усіх спеціальностей / 

Укл.: д.е.н., проф. 

Плахотнік О. О., 

Кам’янське, ДДТУ, 2017. 

– 63 с. 

 

4. Тимошенко М. О. 

Міжнародні гуманітарні 

стратегії: теорія і 

практика : підручник. – 

К. : НАКККіМ, 2015. – 

160 с. 

 

5. Дзоз В. Гуманітарна 

політика: необхідність 

наукового 

прогнозування // http: 

//www.filosof.com.ua с. 

Опрацювати 

питання 

«Стратегічн

е 

планування 

та 

стратегічне 

управління в 

рамках 

міжнародни

х процесів» 

(11 год.) 

 

 2 

год. 

Розкрити поняття 

«Гуманітарні 

практич-

не заняття 
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стратегії» 

 2 

год 

Тема 2. Глобалізація 

управління 

суспільними 

процесами у 

сучасному світі 

1. Міжнародні 

організації як 

суб’єкти  формування 

міжнародних 

стратегій 

 

2. ООН як 

координатор 

міжнародних 

гуманітарних 

стратегій. Управління 

з координації 

гуманітарних 

проектів (ОСНА). 

лекція 1. Козак Ю.Г. 

Міжнародні організації / 

Ю.Г. Козак, В.В. 

Ковалевський, З. 

Кутайня. – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2007. – 440 с. 

 

2. Дмитрієв А. Роль 

міжнародних організацій 

у світовому процесі 

глобалізації / А. 

Дмитрієв // 

Публічне право. – 2013. 

– № 1. – С. 418 – 420. 

 

3. Гріненко О.О. 

Проблема трансформації 

ролі та місця ООН у 

регулюванні безпекових 

проблем сучасності / 

О.О. Гріненко // 

Актуальні проблеми 

міжнародних відносин. – 

2011. – Вип. 96. – Ч. ІІ. – 

С. 25 – 32.  

 

4. Балута І.В. Аналіз 

діяльності міжнародних 

неурядових організацій в 

умовах глобалізації / І.В. 

Балута // Актуальні 

проблеми державного 

управління. – 2017. – № 

1. – С. 1 – 6. 

Вивчити 

практичний 

досвід 

імплемен-

тації 

проектів 

ООН у 

гуманітар-

ній сфері в 

Україні 

 

(11 год) 

 

2 

год. 

Написати есе про 

сучасні концепції 

глобального 

менеджменту 

практич-

не заняття 

   

 2 

год. 

Тема 3. Роль 

транснаціональних 

корпорацій у 

глобальному 

управління 

1. Механізм 

діяльності ТНК 

2. Участь ТНК  у 

лекція  1.Безгін І. Мистецтво і 

ринок. К., 2005. 346 с. 

2. Бевзенко Л. 

Социальная 

самоорганизация. 

Синергетическая 

парадигма: возможности 

социальних 

интерпретаций. К., 2002, 

Опрацювати 

питання 

«Стратегії 

ТНК, які 

сприяють 

розвитку 

приймаючих 

національни
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формуванні 

міжнародних 

стратегій 

437 с. 

3. Безклубенко 

Політекономія миспу 

тецтва. К., 2003. 186 с. 

4. Економічний аналіз 

реалізації соціально-

гуманітарної політики 

України. К., 2008, 124 с. 

5.Пасько Я. Соціальна 

держава і громадянське 

сусіпльство. К., 2008. 

270 с. 

х економік» 

(11 год.) 

 2 

год. 

Підготувати виступи 

на теми: «Сучасні 

міжнародні стратегії 

ТНК, гуманітарна 

складова» 

 

групова 

робота 

   

2 

год. 

Тема 4. Міжнародне 

гуманітарне право 

1. Принципи 

міжнародного 

гуманітарного права. 

 

2. Миротворчі місії. 

Відповідальність 

миротворців за 

міжнародним правом 

лекція 1. Пташник І.Р. 

Міжнародне гуманітарне 

право: хрестоматія з 

дисципліни. – Івано-

Франківськ: ПНУ, 2019. 

http://lib.pnu.edu.ua/read.p

hp?id=8437 

2. Гогоша О. Участь 

Міжнародного комітету 

Червоного Хреста у 

гуманітарних місіях та 

операціях ООН. Вісник 

Львівського 

університету. Серія 

міжнародні відносини. –

2012. – №31. – С. 95-102. 

3. Міжнародне 

гуманітарне право. 

Посібник/за ред. Т.Р. 

Короткого – Київ-Одеса: 

Українська гельсінська 

спілка з прав людини, 

Фенікс, 2016. – 2017. – 

145с. 

4. Гнатовський М.М., 

Самостійно 

опрацювати 

посібник: 

Вивчаючи 

міжнародне 

гуманітарне 

право : 

навчально-

методичний 

посібник для 

закладів 

середньої 

освіти / 

М.Єлігула-

швілі, О. 

Козорог, Т. 

Короткий, Н. 

Хендель; за 

ред. радника 

президента 

Товариства 

Червоного 

Хреста 

України з 

міжнародног

о гумані-
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Короткий Т.Р. , Хендель 

Н.В. Міжнародне 

гуманітарне право –

Одеса: Фенікс, 2015. – 92 

с. 

5.Пасько Я. Соціальна 

держава і громадянське 

суспільство. К., 2008. 

270 с. 

тарного 

права, к.ю.н. 

Т. Короткого. 

– Київ, 

УГСПЛ; 

Одеса : 

Фенікс, 2019: 

https://helsink

i.org.ua/wp-

content/uploa

ds/2020/04/Pr

ev_Posibnyk_

MGB_A4-

4.pdf 

(11 год) 

2 

год. 

Проаналізувати 

діяльність ООН та 

Міжнародного 

комітету Червоного 

Хреста проти 

збройних конфліктів. 

практич-

не заняття 

   

9 / 2 

год. 

Тема 5. Політичні 

аспекти державного 

управління у сфері 

культури. 

1.Сфера культури як 

об’єкт державного 

регулювання 

 

2. Соціокультурний 

менеджмент 

 

 

лекція 1. Кабінет міністрів 

України. Розпорядження 

від 1 лютого 2016 р. № 

119-р. Київ. Про 

схвалення 

Довгострокової стратегії 

розвитку української 

культури — стратегії 

реформ: 

https://www.kmu.gov.ua/n

pas/248862610 

 

2. Бакуменко В. Д. 

Прийняття рішення в 

державному управлінні : 

навч. посіб. : у 2 ч. / В. Д. 
Бакуменко // Науково-

прикладні аспекти. – К. : 

ВПЦ АМУ, 

2010. – Ч. 1. – 276 с. 

 

3.  Гриценко О. Культура 

і влада. Теорія і практика 

культурної політики 

в сучасному світі 

[Електронний ресурс] / 

О. Гриценко: 

Підготувати 

міні-проект, 

в якому 

визначити 

специфічні 

риси сфери 

культури як 

об’єкта 

державного 

регулювання, 

а також 

способи 

впливу 

держави на 

розвиток 

сфери 
культури у 

сучасних 

умовах. 

 

(11 год) 

 

https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk_MGB_A4-4.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk_MGB_A4-4.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk_MGB_A4-4.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk_MGB_A4-4.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk_MGB_A4-4.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk_MGB_A4-4.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk_MGB_A4-4.pdf
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http://www.culturalstudies.

in.ua/knigi_1.php 

 

4. Українська культура в 

європейському контексті 

[Електронний 

ресурс] / Ю. П. 

Богуцький, В. П. 

Андрущенко, З. О. 

Безвершук, Л. М. 

Новохатько: 

http://pidruchniki.com.ua/

15840720/kulturologiya 

/ukrayinska_kultura_v_ye

vropeyskomu_konteksti_-

bogutskiy_yup 

 

/ 2 

год. 

Підготувати 

презентації на тему: 

Використання досвіду 

зарубіжних країн у 

сфері державного 

управління у сфері 

культури  

практич-

не заняття 

   

/ 2 

год. 

Тема 6. Формування і 

реалізація 

міжнародних 

гуманітарних 

стратегій  

1. Принципи 

формування 

культурних стратегій 

на міжнародній арені 

 

2. Реалізація проектів 

міжнародних 

гуманітарних 

стратегій 

 

лекція 1. Аналіз і пілотаж 

публічної політики / П. 

Кньопфель, К. Ларю, 

Ф. Варон, Н. Малишева ; 

пер з фр. І. С. Микитин ; 

Вищ. ін-т публ. упр. 

Швейцарії. – К. : Алерта, 

2010. – 424 с. 

 

2 .Пасько Я. Соціальна 

держава і громадянське 

суспільство. К., 2008. 

270 с. 

 

3. Стратегія публічної 

дипломатії 

міністерства 

закордонних справ 

України на 2021-2025 

роки:https://mfa.gov.ua/st

orage/app/sites/public-

diplomacy-strategy.pdf 

 

Підготовка 

круглого 

стола: 

«Молоді 

дипломати. 

Стратегії 

майбутнього» 

(11 год) 

 

/ 2 

год. 

Розкрити механізми 

формування моделей 

гуманітарних 

практич-

не заняття 

   

http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_1.php
http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_1.php
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стратегій у ХХІ ст. 

/ 2 

год. 

Тема 7. Гуманітарний 

розвиток України в 

умовах 

цивілізаційного 

вибору 

1.Гуманітарна криза 

східних областей 

України, спричинена 

збройними 

конфліктами 

2. Гуманітарні 

виклики, пов’язані із 

пандемією COVID-19 

 

 1. Бульба В. Сучасний 

стан розвитку 

гуманітарної сфери країн 

перехідного періоду 

[Електронний ресурс] / 

Володимир Бульба, 

Олексій Степанко // 

Публічне управління: 

теорія та практика. - 

2012. - № 3 (11): 

http://www.kbuapa.kharko

v.ua/e-book/putp/2012-

3/doc/1/02.pdf 

2. 10 речей, які потрібно 

знати про гуманітарну 

кризу в Україні. ООН. 19 

серпня 2020: 

https://ukraine.un.org/uk/8

8874-10-rechey-yaki-

potribno-znati-pro-

gumanitarnu-krizu-v-

ukraini 

3. У центрі уваги 

представника УВКБ 

ООН — гуманітарні 

проблеми сходу. Голос 

України. Газета 

Верховної ради України. 

24 червня 2021 року: 

http://www.golos.com.ua/a

rticle/347743 

Самостійно 

опрацювати 

документ: 

 

Огляд 

гуманітарних 

потреб. 

Україна. 

Цикл 

гуманітарних 

програм 

2021.Видано 

у лютому 

2021 р.: 

https://www.h

umanitarianres

ponse.info/site

s/www.human

itarianrespons

e.info/files/doc

uments/files/h

no_2021-ukr-

2021-02-

09.pdf 

 

(11 год) 

 

/ 2 

год. 

Підготувати 

реферативні доповіді 

по темі лекції 

    

/ 2 

год. 

Тема 8. Гуманітарна 

складова у 

стратегічних 

документах із 

національної безпеки 

України 

1. Актуальність 

проблеми 

2. Модернізація 

лекція 1. Указ Президента 

України №392/2020 

Про рішення Ради 

національної безпеки і 

оборони України від 14 

вересня 2020 року «Про 

Стратегію національної 

безпеки України»: 

https://www.president.gov.

ua/documents/3922020-

Самостійно 

опрацювати 

документ: 

 

УКРАЇНА: 

вплив 

COVID-19 

на економіку 
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