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застосовуються фактографічні (формалізовані) 
методи. При цьому зростає об’єктивність прогно-
зу, а отже, розширюється його варіабельність. У 
свою чергу, недоліком фактографічних методів є 
неможливість врахування багатьох нюансів і тен-
денцій розвитку системи, що збіднює кінцевий 
результат.

Висновок. Нами пропонується для вдоскона-
лення інструментарію та самого механізму управ-
ління СЕБ регіону створення в регіонах спеціаль-
ного органу, що направляє і координує діяльність 
усіх суб’єктів СЕБ з метою ефективності її забез-
печення. Існує досвід низки країн, які об’єднують 
різні за характеристиками території утворенням 
рад економічної безпеки окремих територій, що 
успішно функціонують [2]. Відзначимо, що ство-
рення такого органу не обов’язково для всіх регі-
онів, оскільки території, просторово розташовані 
в центральній частині країни, які відрізняються 
найбільш сприятливими економічними параме-
трами, можливо, не вимагають вжиття таких за-
ходів. Однак прикордонні території потребують 
більш досконалого механізму управління СЕБ.

До складу Ради СЕБ регіону повинен входити 
експертно-аналітичний центр, в обов’язки якого 
буде включено підготовку всілякої аналітичної 
інформації про зовнішні і внутрішні фактори і 
процеси, які можуть впливати на соціальну, еко-
номічну, екологічну та інші ситуації в регіоні, про 

існуючі та можливі загрози СЕБ, що становити-
ме масив вихідних даних при розробці коротко- і 
довгостроковій стратегій СЕБ регіону. Природно, 
що такі органи та їх обов’язки мають бути, як і 
весь спектр підвідомчих їм питань, нормативно 
закріплені. Уже згадувалося, що метою довго-
строкової стратегії СЕБ регіонів України має бути 
зниження ймовірності появи в будь-якому регіо-
ні кризових явищ у соціально-економічній сфе-
рі, які при виникненні викликають негативний 
су спільний резонанс, а саме резонансних подій 
соціально-економічної природи, що вкрай нега-
тивно впливають на життєдіяльність громадян, з 
подальшим впровадженням ефективних держав-
них механізмів врегулювання.
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КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Анотація. У статті розглянуто особливості державного регулювання соціально-культурної сфери в 
умовах децентралізації влади. Визначено чотири типи держав за сутністю, функціями та інструментами 
регулювання соціально-культурного розвитку. Обґрунтовано чинники та методи державного регулювання 
соціально-культурної діяльності з урахуванням регіональних особливостей. Виявлено три основні постулати 
регулювання (юридична самостійність, господарська самостійність установ та організацій культури, со-
ціальне замовлення при бюджетуванні). Обстоюється необхідність створення регіональних інформаційно-
маркетингових центрів для удосконалення державного регулювання розвитку культури на регіональному та 
національному рівнях.
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Summary. In the article the peculiarities of state regulation of socio-cultural sphere in conditions of decentraliza-
tion of power. Identified four types of States with the essence, functions and tools of regulation of socio-cultural devel-
opment. The factors and methods of state regulation of socio-cultural activities with a regional perspective. The three 
basic tenets of regulation (legal independence, economic independence of the institutions and organizations of culture, 
the social order when budgeting). Advocated the need to establish a regional information and marketing centres to 
improve the state regulation of development of culture at regional and national levels.
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ний досвід, можна виокремити можливі чотири 
основні ролі держави відносно регіонального роз-
витку соціально-культурної сфери. 

1. «Помічник» — держава всю свою увагу 
концентрує на підтримці та розвитку різнома-
нітності як в некомерційній професійній, так і в 
аматорській творчості, досягаючи це підтримкою 
скоріше соціально-культурної діяльності в ціло-
му, а не якихось окремих стилів і напрямів. Дже-
рела фінансування в цьому випадку виявляються 
різноманітними, а роль уряду полягає виключно в 
заохоченні цього розмаїття усіма силами (насам-
перед — законодавчою і податковою політикою). 
Класичний приклад «помічника» — державна під-
тримка культури в США. 

2. «Патрон» — держава концентрує свою ува-
гу більше на тому, щоб забезпечити стандарти 
професійної творчості та соціально-культурної 
діяльності. Наприклад, вона заохочує художню 
майстерність за допомогою стипендій, грантів, 
виплат та більш активно бере участь у культурно-
му житті, ніж «помічник». Типовий приклад такої 
ситуації — Великобританія. 

3. «Архітектор» — допомога культурі та мис-
тецтву з боку держави є частиною її соціально-
економічної програми підвищення добробуту 
суспільства. В основі її політики лежать скоріше 
стандарти суспільства, ніж професійні стандарти 
професійного середовища сфери культури. Сама 
ж підтримка виражається виключно в довгостро-
ковому прямому державному фінансуванні. При-
клад «архітектора» — Франція. 

4. «Інженер» — держава володіє і розпоря-
джається засобами здійснення соціально-куль-
турної діяльності та художньої творчості. Напри-
клад, вона підтримує те мистецтво, яке відповідає 
її політичним цілям і стандартам. Прикладом та-
кої державної політики є колишній СРСР. 

Зрозуміло, кожна з визначених груп (типів) 
держав тією чи іншою мірою грає кожну із за-
значених ролей. Мова може йти про акценти на 
конкретному наборі механізмів і процедур, який 
з певною мірою умовності і можна назвати «рол-
лю». Більш того, ці акценти можуть зміщуватися 
залежно від економічної ситуації, політичного 
(зовнішнього і внутрішнього) становища, загроз 
державній безпеці тощо. Однак за великим рахун-
ком у кожній країні, через традиції культурного та 
політичного життя, складається певний характер і 

Постановка проблеми. Важливим чинником 
підвищення ролі культури у суспільному житті 
стає деідеологізація соціокультурних відносин та 
створення механізму їх державного регулюван-
ня. Питання переорієнтації колишнього команд-
но-адміністративного управління культурно-
мистецькою сферою на регулювання її розвитку в 
сучасних умовах є нагальним і принциповим. Без 
створення ефективної системи впливу держави на 
ці процеси неможливе запровадження новітньої 
державної політики і нової моделі функціонуван-
ня сфери культури, система управління якою ще й 
сьогодні в Україні залишається занадто централі-
зованою, орієнтованою на єдину форму власності 
і, як результат, недостатньо демократичною. Не-
достатнім у контексті загальноєвропейських тен-
денцій децентралізації управління можна вважати 
осмислення ролі регіональних органів влади в ре-
гулюванні розвитку культури. До того ж ця систе-
ма управління не враховує зміни, які відбулися в 
культурі порівняно з минулим ХХ століттям.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Не-
зважаючи на свою актуальність, проблема від-
носин держави і культури ще не отримала на-
лежного відображення в науковій літературі, що 
зумовлено, з одного боку, різними підходами до 
визначення терміна «регулювання», а з іншого — 
відсутністю одностайної думки науковців щодо 
оцінки змісту та методів регулювання як функції 
управління. Проте, інтерес до питань регулюван-
ня як форми управлінського впливу на розвиток 
різних галузей останнім часом зростає, про що 
свідчить збільшення кількості відповідних науко-
вих публікацій.

Значний внесок в обґрунтування поняття дер-
жавного регулювання зробили вітчизняні науковці 
Г. Назарова, Н. Нижник, Г. Одінцова, В. Стефа-
нюк, Ф. Хміль та інші. Вагомий внесок у дослі-
дження різних аспектів впливу держави на розви-
ток сфери культури зробили українські науковці: 
І. Дзюба, М. Жулинський, В. Карлова, А. Леонова, 
В. Леонтьєва, І. Надольний, В. Подкопаєв, О. Се-
машко, М. Стріха, Г. Чміль, С. Чукут та інші.

Метою статті є визначення чинників та функ-
цій державного регулювання й управління регіо-
нальним розвитком соціально-культурної сфери в 
умовах децентралізації влади в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спи-
раючись на накопичений вітчизняний та зарубіж-
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стиль державного регулювання у сфері культури, 
властивий даному суспільству [1, с. 147].

Як суб’єкт влади і права держава зобов’язана 
забезпечувати законодавчу базу підтримки та 
розвитку культурного життя і приймати адміні-
стративні заходи щодо неухильного дотримання 
міжнародних та державних норм у сфері куль-
тури. Вона має створювати систему соціальних, 
економічних і правових гарантій вільної творчос-
ті і професіональної діяльності у сфері культури. 
Важливо не допускати ігнорування права грома-
дян користуватися своєю рідною мовою, забез-
печувати мінімум культурного розвитку членам 
суспільства, які відчувають труднощі в реалізації 
одного з фундаментальних прав людини на участь 
у створенні, збереженні, розповсюдженні та спо-
живанні культурних цінностей.

Необхідно підтримувати недержавні орга-
нізації, прихильні до розвитку культурного жит-
тя, забезпечувати правові гарантії і створювати 
реальні умови (включаючи податкову політику) 
для розвитку доброчинності у сфері культури та 
соціальної інфраструктури [2, с. 67]. Державні 
та регіональні органи влади мають стимулювати 
ініціативу та участь різних груп населення у ство-
ренні, збереженні, розповсюдженні та спожи-
ванні цінностей культури, здійснювати державну 
політику у підготовці компетентних кадрів, здат-
них виконувати організаційно-управлінську, кон-
сультативну, художньо-творчу, науково-дослідну, 
експертну діяльність у сфері культури. На націо-
нальному та місцевому рівнях доцільно сприяти 
встановленню міжнародних культурних контак-
тів, зв’язків і співробітництва.

Правові рамки підтримки та розвитку сфери 
культури визначаються чинним законодавством. 
В українських умовах це, насамперед, Цивільний 
та Податковий кодекси, а також Закон України 
«Про культуру», прийнятий у 2011 р. та допо-
внюваний змінами у подальші роки. Ціла низка 
статей цього закону ліквідує монополію держави 
на управління культурним життям. Закон про-
голошує обов’язки і обумовлює відповідальність 
державних органів за забезпечення свобод і са-
мостійності всіх суб’єктів культурної діяльності, 
доступність культурних благ для соціально-по-
слаблених груп населення. Держава бере на себе 
обов’язки щодо ведення статистичного обліку, 
інформаційного та науково-методичного забез-
печення культурної діяльності, розвитку меце-
натства, благодійності, спонсорства відносно 
культури [3].

Основними законодавчими актами в цьому 
плані є «Основи законодавства про культуру», за-
кони «Про неприбуткові організації», «Про гро-
мадські організації» та інші, низка законодавчих 
актів, що регулюють питання авторського права, 

роздержавлення майна, охорони культурно-істо-
ричної спадщини, низка указів Президента Укра-
їни [4].

Конкретна конфігурація державного регу-
лювання розвитку соціально-культурної сфери 
економіки на регіональному рівні залежить від 
акценту на тих чи інших важелях та інструмен-
тах застосування, регіональних особливостей та 
умов. Визначення доцільної межі та форми дер-
жавного регулювання регіонального розвитку со-
ціально-культурної сфери важливо здійснювати, 
уникаючи ідеологічних стереотипів. Як гарант 
збереження і розвитку культурної спадщини дер-
жава зобов’язана розглядати в якості пріоритет-
ного завдання збереження культурного надбання 
нації і забезпечувати його передання майбутнім 
поколінням [5, с. 7].

Характеризуючи організаційно-економіч-
ні умови розвитку соціально-культурного життя 
в Україні, можна констатувати, що починаючи з 
1989 р. в них склалися та закріпились, поряд із за-
конодавством і нормативними актами, три осно-
вних компоненти:

1. Юридична самостійність установ культури. 
В якості їх засновників можуть виступати органи 
державного управління, громадські організації, 
підприємства, трудові колективи, групи грома-
дян — будь-які зацікавлені соціальні сили. Під-
ставою для початку роботи є реєстрація статуту 
в місцевих органах виконавчої влади. Зміст, на-
прями та форми роботи визначаються прийнятим 
статутом.

2. Господарська самостійність установ куль-
тури, яка випливає з правової. Установи культури 
мають право приймати будь-яку модель господа-
рювання, включаючи фінансування, матеріальне 
забезпечення й організацію заробітної плати та 
економічного стимулювання (штатні ставки, бри-
гадний та індивідуальний підряд тощо).

3. Розвиток програмного бюджетного фінан-
сування, перехід в державному бюджетному фі-
нансуванні від фінансування мережі установ до 
фінансування діяльності установ незалежно від їх 
форм власності (система соціального замовлен-
ня).

Державне управління сферою культури здій-
снюють органи державної влади, що відповідають 
державному устрою суспільства. Вищою посадо-
вою особою України, згідно з чинною Конститу-
цією, є Президент, який обирається в Україні пря-
мим голосуванням громадян (тобто який одержує 
повноваження безпосередньо від них) і наділений 
одночасно низкою функцій як законодавчої, так 
і виконавчої влади. Питання державного управ-
ління сферою культури висвітлюються в Указах 
Президента, його законодавчих ініціативах. Ці 
документи, їх аналіз та експертизи здійснюють 
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радники з питань культури, які працюють в апа-
раті Адміністрації Президента.

Основними функціями законодавчої (пред-
ставницької) влади є розробка та прийняття зако-
нів, затвердження державного бюджету та конт-
роль за його виконанням, формування органів 
виконавчої влади. Усі ці функції так чи інакше 
стосуються питань культури та соціальної сфери, 
а в деякій своїй частині присвячені їй безпосе-
редньо [6]. Проекти законів розробляє і приймає 
Верховна Рада, потім вони підлягають розгляду та 
набирають чинності після підписання Президен-
том. Для якісної підготовки та експертизи проек-
тів законів і бюджету з культури, оцінки діяльності 
посадових осіб утворений депутатський Комітет з 
питань культури і духовності. На свої засідання і 
слухання Комітет запрошує за необхідності екс-
пертів і фахівців, представників громадськості, 
діячів культури і мистецтва.

Стосовно сфери культури, виконавчі функції 
здійснює Міністерство культури, яке очолює мі-
ністр культури. У структурі Міністерства культури 
діє низка департаментів та управлінь — за галузя-
ми культурної діяльності (департаментмистецтва 
та навчальних закладів, управління бібліотек, 
музейної справи тощо) та функціями управління 
(фінансово-ресурсного забезпечення, обліку та 
фінансової звітності, внутрішнього аудиту тощо). 
Крім того Міністерство культури здійснює за-
сновницькі функції відносно державних установ 
культури державного значення (Софія Київська, 
Києво-Печерська Лавра, Національна бібліотека 
України ім. І. В. Вернадського тощо).

Та ж структура органів державної влади діє 
на рівні регіонів — адміністративних областей. У 
кожній з них мається вища посадова особа (голо-
ва), обласна рада та адміністрація. Вони викону-
ють ті ж функції державного регулювання, тільки 
стосовно масштабів даного суб’єкта (виконують 
закони та бюджет, формують необхідні органи 
влади за галузями і функціми) — управління. При 
кожному органі законодавчої влади формуються 
комісії, що займаються питаннями сфери куль-
тури, а до складу органів виконавчої влади вхо-
дять відповідні комітети, управління міністерства 
культури, які, крім іншого, здійснюють керівни-
цтво відповідною мережею установ культури [7, 
с. 168].

На місцевому рівні (район, місто) відтворю-
ється фактично та ж схема: представницька влада 
(депутатський корпус) з відповідними комісіями, 
виконавча влада (адміністрація) з відповідними 
відділеннями культури. Питання підтримки та 
розвитку сфери культури зачіпає функції також 
інших органів державного управління на всіх рів-
нях — від місцевого до національного. Йдеться 
про такі державні служби, на які лягають функції 

позавідомчого контролю: Держмайно, Національ-
ний банк, Генпрокуратура, Податкова адміністра-
ція, органи охорони правопорядку, санітарного 
нагляду, протипожежної безпеки тощо. Заради 
повноти системи державного управління сферою 
культури слід згадати третю (відносно законодав-
чої та виконавчої) гілку державної влади — судову, 
тобто суди різного рівня, в яких також доводиться 
іноді вирішувати питання, що відносяться до сфе-
ри культури.

Найважливішою умовою ефективності сучас-
ного менеджменту є інформаційне забезпечення 
прийнятих управлінських рішень та контролю їх 
реалізації, аналізу підсумків діяльності. Мова йде 
не просто про збір матеріалу, даних обліку та звіт-
ності, а про системний аналітичний опис стану 
та розвитку сфери культури (у національному та 
регіональному масштабах), окремих установ куль-
тури.

Особливе значення ця діяльність набуває 
в ринкових умовах з урахуванням принципової 
багатоукладності сфери культури. Важливим ви-
являється не просто моніторинг стану справ — 
первинне (фактологічне) інформаційне забезпе-
чення, а й аналіз стану конкретних ринків послуг, 
тенденцій їх розвитку, експертиз і оцінок, реко-
мендацій, тобто вторинне (аналітичне) інфор-
маційне забезпечення. Це та інформація, підго-
товка і робота з якою в радянський час велася від 
випадку до випадку, в основному для підготовки 
якихось партійних рішень. У сучасних умовах це 
має бути постійна рутинна робота. Без такої ін-
формації неможливе прийняття оптимальних рі-
шень щодо державної підтримки сфери культури, 
розвиток спонсорства та благодійності, співпраця 
сфери культури та сфери туризму.

Не менш очевидним є й те, що державні ор-
гани управління цю роботу здійснювати не мо-
жуть і не повинні [8, с. 151]. Мова повинна йти 
про створення інформаційно-аналітичних, ін-
формаційно-маркетингових, рекламних, інфор-
маційно-видавничих та подібних служб (центрів, 
агентств). Вдалим прикладом такої служби є Ін-
ститут культурних програм, створений Департа-
ментом культури КМДА замість Єдиного науко-
во-методичного центру, методичного кабінету та 
курсів підвищення кваліфікації працівників куль-
тури. Головним його завданням стало саме інфор-
маційне забезпечення культурних програм та про-
ектів, допомога в їх просуванні та реалізації.

З використанням досвіду його роботи був 
створений Інформаційно-маркетинговий центр 
Міністерства культури у Житомирській області. 
Зрозуміло, що на перших порах створення таких 
служб, що забезпечують інформаційну інфра-
структуру сфери, повинні ініціювати регіональні 
органи державного управління — збирати первин-
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ну фактологічну інформацію легше за участю ор-
ганів управління та статистики. Проте подальше 
ведення баз даних, у тому числі тих, які поставля-
ються тим же державним органам, інформаційні 
служби можуть здійснювати самостійно. Життя 
показує, що дуже скоро діяльність таких служб 
здатна прийняти самостійний і навіть — комер-
ційний характер, при мінімальному бюджетному 
фінансуванні конкретних видів діяльності, важ-
ливих саме для державного регулювання.

На базі таких інформаційно-аналітичних цен-
трів природно здійснювати підвищення кваліфіка-
ції працівників культури, проведення семінарів та 
конференцій, видавничу діяльність [9, с. 103]. Це 
забезпечує гнучке державне управління сферою 
культури, паблісіті, формування і просування імі-
джу регіону, культурних проектів та програм, залу-
чення та акумулювання коштів на їх здійснення з 
різних джерел, співпраця зі ЗМІ тощо.

До компетенції владних структур належить 
також відтворення професійного середовища — 
підготовки та перепідготовки фахівців і праців-
ників сфери культури в державних освітніх уста-
новах (ВНЗ, середніх спеціальних навчальних 
закладах, курсах підвищення кваліфікації), а та-
кож контроль за дотриманням відповідних дер-
жавних освітніх стандартів в освітніх установах та 
організаціях незалежно від їх форми власності і 
відомчої належності (ліцензування, акредитація). 
Це і стимулювання підвищення статусу соціаль-
но-культурної сфери — оподаткування та інші дії, 
які спонукають до підтримки та розвитку культу-
ри і мистецтва, інформаційне забезпечення гене-
рації рішень, діяльності, аналізу її результатів.

Висновки. Культура кожного народу має пра-
во на участь у гуманістичному розвитку всього 
людства. Культурне співробітництво, діалог і вза-
єморозуміння народів світу є запорукою справед-
ливості і демократії, умовою запобігання міжна-
родних та міжетнічних конфліктів, насильства і 
воєн. Тому культура володіє правом на підтримку 
з боку держави, яка несе юридичні та моральні 
зобов’язання перед минулим, сьогоденням і май-
бутнім за зберігання і розвиток культурної спад-
щини всіх народів і етносів, що проживають на 
території того або іншого регіону.
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