
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Філософський факультет 

Кафедра теорії та історії культури 

 
 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Декан філософського факультету 
 

“ ” 20 р. 

 

 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Культурні практики і політики 
 

Галузь знань 03 – гуманітарні науки 

Спеціальність 034 - культурологія 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Львів - 2021 



Культурні практики і політики. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 

філософського факультету, другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 034 - 

культурологія. 

 

 
 

Розробник: Дарморіз Оксана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

теорії та історії культури 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури 

Протокол № від р. 

 

Завідувач кафедри теорії та 

історії культури, професор 

Альчук М.П. “

 ”  20 р 

 
 

 

Схвалено вченою радою філософського факультету 

Протокол № від -р. 

 
 

“ ” 20 р. Голова   (доц. Рижак Л.В.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

©Дарморіз О.В., 2021 

© Кафедра теорії та історії культури, 2021 



1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Культурна 
аналітика в медіа”) 

 
 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

03-гуманітарні науки 
 

(шифр, назва) 

Нормативна 

 
Модулів – 2 

Напрям 

   
(шифр, назва) 

 
Рік підготовки: 

Змістових модулів 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

034-культурологія 

1-й -й 

Курсова робота – немає Семестр 

Загальна кількість годин 

– 

1-й -й 

Лекції 

 

 
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 год 

самостійної роботи 

студента –42 год 

 
 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

16 год. Год. 

Практичні, семінарські 

32 год. Год. 

Лабораторні 

год. Год. 

Самостійна робота 

год. Год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю: 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета ознайомити студентів з особливостями формування культурних політик в 

міжнародному та українському контекстах та впровадження, відповідно до них різних 

культурних практик, креативних та культурних індустрій. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

• Особливості культурних політик в межах європейського та українського 

законодавства; 

• Форми та особливості стратегування культури; 

• Засади ведення різного роду культурних практик в межах чинного 

законодавства; 

 
вміти: 

• Застосовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності; 

• Аналізувати законодавство у сфері культури та уміти застосовувати його у будь-яких 

галузях ринку культури; 

• Розробляти стратегії та здійснювати стратегування як в культурній сфері загалом, так і 

в окремих її галузях 



Після вивчення дисципліни студенти набудуть таких компетентностей: 

Загальних: 

• Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

• Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

• Здатність розробляти та управляти проєктами. 

Фахових: 

• Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та 

особливостей практичного використання культурологічного знання. 

• Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до 

залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості. 

• Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а 

також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи 

економічні, законодавчі та етичні аспекти. 

 

Після вивчення дисципліни студенти здобудуть такі результати навчання: 

• Організовувати та управляти діяльністю закладів культури та відповідними 

структурними підрозділами підприємств і установ 

• Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами та 

установами культури чи відповідними структурними підрозділами у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. 

• Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у 

галузі культури. 

• Розуміти і застосовувати для розв’язання складних задач і проблем культурології 

методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, моделювання 

культурних політик. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо 
го 

у тому числі Усього у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб Інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Культурні політики 
 

Культурні політики в 
ЄС 

 2 4          

Особливості 

формування 

культурної політики в 

Україні 

 2 4          

 

Децентралізація 

культури та її вплив 

на формування 

культурних політик 

 2 4          

Стратегування у 

сфері культури 
 2 4          

Разом – зм. модуль1  8 16          

Змістовий модуль 2. Культурні практики в руслі культурних політик в Україні 

Культурні та  2 4          



креативні індустрії в 

українському 
законодавстві 

            

Культурні практики 

та культурна 
індустрія України 

 2 4          

Культурні практики 

населення: аналіз 
останніх досліджень 

 2 4          

Стратегування 

культурних індустрій 
(локальні кейси) 

 2 4          

Разом – модуль 1  8 16          

Усього годин 
 16 32          

 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Культурні політики: міжнародний досвід 4 

2 Культурна політика України: загальноукраїнський рівень 4 

3 Формування культурних політик: локальний рівень 4 

4 Стратегії культури 4 

5 Культурні індустрії: український контекст 4 

6 Культурні практики в умовах децентралізації 4 

7 Дослідження культурних практик населення 4 

8 Стратегування культурних індустрій (локальні кейси) 4 
 Разом 32 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Культурні політики: міжнародний досвід 5 

2 Культурна політика України: загальноукраїнський рівень 5 

3 Формування культурних політик: локальний рівень 5 

4 Стратегії культури 5 

5 Культурні індустрії в розвитку місцевості 5 

6 Культурні практики в умовах децентралізації 5 

7 Дослідження культурних практик населення 5 

8 Стратегування культурних індустрій (локальні кейси) 7 
 Разом 42 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Культурні політики: міжнародний досвід 

Опрацювання міжнародних документів у сфері культури 

 
Література: 

Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини 

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 

Рамкова конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства 

Європейська культурна конвенція 1954 року 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/952_008
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_d69
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_719
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_213


Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 
 

 

Тема 2. Культурна політика України: загальноукраїнський рівень 

 

Опрацювання національної концепції розвитку культури в Україні та Закону Україн про 

культуру 

 
Література: 

Директиви культурної політики України // https://rpr.org.ua/wp- 

content/uploads/2017/11/1508_Dyrektyvy-kulturnoji-polityky.pdf 

Закон України Про культуру https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text 

Новікова Катерина. Успішна культурна політика – бути чи не бути державі // Тиждень 

https://tyzhden.ua/Culture/137220 
 

 

Тема 3. Формування культурних політик: локальний рівень 

Опрацювання ухвал ЛМР у сфері культури 

 
Література: 

Програма підтримки  кінематографії  у Львові  //  https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/EED0EB4F5158FE9EC2257E37004F39F8?OpenDocument 

Програма  «Львів –  місто літератури» //  /https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/162CE469415A6737C2257F8100322FF6?OpenDocument 

Програма підтримки мистецької та експозиційної діяльності у Львові // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/673edf1b4048af7bc22585e0002f154 
6?OpenDocument 

Програма підтримки україномовного книговидання // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/CD1FF7CBB9982E5EC225789C00481901?OpenDocument 

Програма колективного фінансування соціально-культурних проектів // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8FD777FEE9B49764C22585DF003C1A7B?OpenDocume 

nt 

Програма надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на території 

м.   Львова    //      https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/9C87E09B96A4A51FC2258361004DD94C?OpenDocument 

Програма грантової підтримки проектів, спрямованих на дослідження культури України // 
https://www8.city- 
adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/FAD5B6818C6F2209C2258361004E01C3?OpenDocument 

Програма  «Львів  2020: Фокус  на  культуру» // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/997B771AB86151CBC22584D60044B0D1?OpenDocument 

Програма відзначення  працівників культури   м. Львова  // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/0FB74D69E3B51BFBC22583E000320E4C?OpenDocument 
 
 

Тема 4. Стратегії культури 

Стратегування культури (кейс Львова) 

 
Література: 

Стратегія культури м. Львова  до 2025  року  //https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/73177F1520B59243C225813F00282E7F?OpenDocument 

Стратегія  прориву  2027   //  https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8B77715199AC9DC5C225842A0049BC0E?Open 

Document 
 

 

Тема 5. Культурні індустрії: український контекст 

Опрацювання бюджету України на культуру на 2022 р. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_157
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/1508_Dyrektyvy-kulturnoji-polityky.pdf
https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/1508_Dyrektyvy-kulturnoji-polityky.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
https://tyzhden.ua/Culture/137220
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/EED0EB4F5158FE9EC2257E37004F39F8?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/EED0EB4F5158FE9EC2257E37004F39F8?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/162CE469415A6737C2257F8100322FF6?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/162CE469415A6737C2257F8100322FF6?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/673edf1b4048af7bc22585e0002f1546?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/673edf1b4048af7bc22585e0002f1546?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/673edf1b4048af7bc22585e0002f1546?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/CD1FF7CBB9982E5EC225789C00481901?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/CD1FF7CBB9982E5EC225789C00481901?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8FD777FEE9B49764C22585DF003C1A7B?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8FD777FEE9B49764C22585DF003C1A7B?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8FD777FEE9B49764C22585DF003C1A7B?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/9C87E09B96A4A51FC2258361004DD94C?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/9C87E09B96A4A51FC2258361004DD94C?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/FAD5B6818C6F2209C2258361004E01C3?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/FAD5B6818C6F2209C2258361004E01C3?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/997B771AB86151CBC22584D60044B0D1?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/997B771AB86151CBC22584D60044B0D1?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/0FB74D69E3B51BFBC22583E000320E4C?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/0FB74D69E3B51BFBC22583E000320E4C?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/73177F1520B59243C225813F00282E7F?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/73177F1520B59243C225813F00282E7F?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8B77715199AC9DC5C225842A0049BC0E?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8B77715199AC9DC5C225842A0049BC0E?OpenDocument
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8B77715199AC9DC5C225842A0049BC0E?OpenDocument


Література: 

Бюджет 2022 року на культуру, креативні індустрії та інформаційну політику - 14,5 млрд грн 

// Урядовий портал https://www.kmu.gov.ua/news/byudzhet-2022-roku-na-kulturu-kreativni- 

industriyi-ta-informacijnu-politiku-145-mlrd-grn 
 

 

Тема 6. Культурні практики в умовах децентралізації 

Культурні практики як низові ініціативи 

 
Література: 

Культура всередині: як спільноти трансформують міста 

https://www.culturepartnership.eu/ua/article/kuljtura-vseredin%d1%96-yak-sp%d1%96ljnoti- 

transformuyutj-m%d1%96sta 

Аналітичне дослідження підходів до фінансування культури на місцевому рівні в Україні та 

закордоном // https://isc.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/04/Analitychne-doslidzhennya-PPV-na- 

zamovlennya-ISK.pdf 
 

Тема 7. Дослідження культурних практик населення 

 

Культурні практики львів’ян (2020 р) // 

https://www.facebook.com/csilviv/posts/2708392616058124/ 
 

 

Тема 8. Стратегування культурних індустрій (локальні кейси) 

Представлення будь-якої доступної стратегії (на вибір – музей, бібліотека, Мистецький 
центр, Палац культури, Народний дім і т.д.) 

 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Варіант 1 

Тема 1. Культурні політики: міжнародний досвід 

 

Завдання: 

Опрацювання культурних політик 2 країн (на вибір) 

 

Література: 

Як Польща реформувала культуру // Громадський простір 

https://www.prostir.ua/?focus=yak-polscha-reformuvala-kulturu 

European Union and Ukrainian Negotiators initial Association Agreement, including Deep and 

Comprehensive Free Trade Area. – Brussels, 30 March 2012 – 

http://europa.eu/rapid/searchAction.do. 

Treaty of Lisbon. – http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm. 

Charter of Fundamental Rights of the European Union – http://eur- 

lex.europa.eu/en/treaties/index.htm. 

Біла книга щодо європейського урядування «Зміцнення демократії в Європейському Союзі». 

Програма роботи». Європейська Комісія, Брюссель, SEC (2000) 1547/7 [Неофіційний 

переклад]. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

economic and social Committee and the Committee of the regions a European agenda for culture in 

a globalizing world. – Brussels, 10.5.2007, COM(2007) 242 final – http://ec.europa.eu/culture/our- 

policy-development/doc399_en.htm. 

Treaty of Maastricht – http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_en.htm#INSTITUTIONS 

https://www.kmu.gov.ua/news/byudzhet-2022-roku-na-kulturu-kreativni-industriyi-ta-informacijnu-politiku-145-mlrd-grn
https://www.kmu.gov.ua/news/byudzhet-2022-roku-na-kulturu-kreativni-industriyi-ta-informacijnu-politiku-145-mlrd-grn
https://www.culturepartnership.eu/ua/article/kuljtura-vseredin%D1%96-yak-sp%D1%96ljnoti-transformuyutj-m%D1%96sta
https://www.culturepartnership.eu/ua/article/kuljtura-vseredin%D1%96-yak-sp%D1%96ljnoti-transformuyutj-m%D1%96sta
https://isc.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/04/Analitychne-doslidzhennya-PPV-na-zamovlennya-ISK.pdf
https://isc.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/04/Analitychne-doslidzhennya-PPV-na-zamovlennya-ISK.pdf
https://www.facebook.com/csilviv/posts/2708392616058124/
https://www.prostir.ua/?focus=yak-polscha-reformuvala-kulturu
http://europa.eu/rapid/searchAction.do
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_en.htm
http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_en.htm#INSTITUTIONS


Офіційний сайт Європейської Комісії – http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and- 

actions/doc411_en.htm. 

Офіційний сайт Ради Європи – 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/default_en.asp. 

Офіційний сайт Представництва ЄС в Україні – 

 http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/eastern_partnership/eastern_partnership_uk.ht 

m. 
 

 

 

Тема 2. Культурна політика України 

Завдання: 

Підготувати список основних законів України щодо культурної сфери 

 
Тема 3. Формування культурних політик: локальний рівень 

Підготувати інформацію про заснування Фонду культури Львова 

 

Література: 

https://isc.lviv.ua/projects/fond-kultury/ 
 

Тема 4. Стратегії культури 

Проаналізувати одне із здійснених аналітичних досліджень (на вибір студента) – на основі 

програми УКФ – Аналітика культури 

 
 

Тема 5. Культурні індустрії в розвитку місцевості 

Культурні індустрії в сучасному місті // https://uccs.org.ua/kreatyvni-industrii/nova-rol- 

mist/kulturni-industrii-v-suchasnomu-misti/ 
 

Тема 6. Культурні практики в умовах децентралізації 

Описати 1-2 культурні практики зі свого регіону /ОТГ 

 
Тема 7. Дослідження культурних практик населення 

Порівняльний аналіз культурних практик населення України і культурних практик львів’ян 

 

Література: 

Культурні практики львів’ян (2020 р) // 

https://www.facebook.com/csilviv/posts/2708392616058124/ 

Культурні практики населення // https://niss.gov.ua/sites/default/files/2012- 

03/0329_Melnichuk.pdf 

Результати соціологічного дослідження культурних практик населення України // 

https://ucf.in.ua/news/21-10-2021 
 

 

Тема 8. Дослідження повсякденної культури 

Розробити 5 тем для аналітичних досліджень зі сфери повсякденної культури 

 
Варіант 2 

Пройти курс «Культура і політика: багатозначність (взаємо) зв’язків» 

(Прометеус) https://courses.prometheus.org.ua/courses/course- 

v1:UCF+PCR101+2019_T3/about 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/default_en.asp
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/eastern_partnership/eastern_partnership_uk.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/eastern_partnership/eastern_partnership_uk.htm
https://isc.lviv.ua/projects/fond-kultury/
https://uccs.org.ua/kreatyvni-industrii/nova-rol-mist/kulturni-industrii-v-suchasnomu-misti/
https://uccs.org.ua/kreatyvni-industrii/nova-rol-mist/kulturni-industrii-v-suchasnomu-misti/
https://www.facebook.com/csilviv/posts/2708392616058124/
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2012-03/0329_Melnichuk.pdf
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2012-03/0329_Melnichuk.pdf
https://ucf.in.ua/news/21-10-2021


9. Методи контролю: 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

➢ максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

➢ при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 
Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е 51-60 Достатньо 

 

100 балів за залік визначається як 100% опрацьованого матеріалу належним чином. 

 
10. Рекомендована література 

1. Бюджет 2022 року на культуру, креативні індустрії та інформаційну політику - 14,5 млрд 

грн // Урядовий портал https://www.kmu.gov.ua/news/byudzhet-2022-roku-na-kulturu- 

kreativni-industriyi-ta-informacijnu-politiku-145-mlrd-grn 

2. Директиви культурної політики України // https://rpr.org.ua/wp- 

content/uploads/2017/11/1508_Dyrektyvy-kulturnoji-polityky.pdf 

3. Європейська культурна конвенція 1954 року 

4. ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРНА КОНВЕНЦІЯ 1954 РОКУ // 

https://ips.ligazakon.net/document/MU54K02U?an=183 

5. Закон України Про культуру https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text 

6. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 

7. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 

8. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини 

9. Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 

10. Культурні індустрії в сучасному місті // https://uccs.org.ua/kreatyvni-industrii/nova-rol- 

mist/kulturni-industrii-v-suchasnomu-misti/ 

11. Культурні практики львів’ян (2020 р) // 

https://www.facebook.com/csilviv/posts/2708392616058124/ 

12. Культурні практики львів’ян (2020 р) // 
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13. Культурні практики населення // https://niss.gov.ua/sites/default/files/2012- 

03/0329_Melnichuk.pdf 

14. Новікова Катерина. Успішна культурна політика – бути чи не бути державі // Тиждень 

https://tyzhden.ua/Culture/137220 

15. Програма «Львів – місто літератури» // /https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/162CE469415A6737C2257F8100322FF6?OpenDocume 
nt 

16. Програма «Львів 2020: Фокус на культуру» // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/997B771AB86151CBC22584D60044B0D1?OpenDocum 
ent 

17. Програма відзначення працівників культури м. Львова // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/0FB74D69E3B51BFBC22583E000320E4C?OpenDocu 

ment 

18. Програма грантової підтримки проектів, спрямованих на дослідження культури України 

// https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/FAD5B6818C6F2209C2258361004E01C3?OpenDocum 
ent 

19. Програма колективного фінансування соціально-культурних проектів // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8FD777FEE9B49764C22585DF003C1A7B?OpenDocu 
ment 

20. Програма надання фінансової підтримки на реалізацію заходів у галузі культури на 

території м. Львова // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/9C87E09B96A4A51FC2258361004DD94C?OpenDocum 

ent 

21. Програма підтримки кінематографії у Львові // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/EED0EB4F5158FE9EC2257E37004F39F8?OpenDocum 
ent 

22. Програма підтримки мистецької та експозиційної діяльності у Львові // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/91c21bb29b2b4f47c22571340037f910/673edf1b4048af7bc22585e0002f 
1546?OpenDocument 

23. Програма підтримки україномовного книговидання // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/CD1FF7CBB9982E5EC225789C00481901?OpenDocu 

ment 

24. Рамкова конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства 

25. Результати соціологічного дослідження культурних практик населення України // 

https://ucf.in.ua/news/21-10-2021 

26. Стратегія культури м. Львова до 2025 року //https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/73177F1520B59243C225813F00282E7F?OpenDocume 

nt 

27. Стратегія прориву 2027 // https://www8.city- 

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/8B77715199AC9DC5C225842A0049BC0E?O 

penDocument 
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