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І. Вступ 
З часу прийняття Концепції державної 

політики в галузі культури на 2005–2007 рр. 
до сьогодення актуальними проблемами 
нормативно-правового забезпечення дер-
жавної політики у сфері культури в Україні 
залишаються, зокрема, питання норматив-
но-правового забезпечення: набуття та ре-
алізації статусу неприбутковості закладами, 
підприємствами, організаціями й установа-
ми культури; надання благодійної допомоги, 
меценатських та спонсорських коштів; ме-
ханізму бюджетних дотацій на здійснення 
того чи іншого культурного проекту закла-
дами, підприємствами, організаціями та 
установами культури, що залучили благо-
дійну допомогу, спонсорські чи меценатські 
кошти на реалізацію такого проекту; ство-
рення інституту посередництва між вироб-
никами та споживачами культурного проду-
кту [6]. 

Над цією проблемою працювало чимало 
відомих науковців, таких як: В. Бакальчук, 
В. Гриценко, В. Карлова, О. Кузьмук, І. Роз-
путенко, О. Солодовник. Однак ця проблема 
залишається актуальною і на сьогодні. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розкрити нормативно-пра-

вове забезпечення державного регулюван-
ня сфери культури в Україні, провести ана-
ліз нормативно-правового забезпечення 
державної політики у сфері культури протя-
гом останнього десятиліття та визначити 
основні потреби цієї сфери. 

ІІІ. Результати 
Цілком очевидно, що фактор норматив-

но-правового забезпечення державної полі-
тики у сфері культури є домінантним у час-
тині вдосконалення її законодавчої бази з 
урахуванням світової практики та пріорите-
тності європейського вибору України. В нау-
ковій літературі акцентується увага на тому, 
що в світовій практиці в діапазоні від Японії 
до Німеччини нормативно-правове забезпе-
чення зваженої і послідовної політики у 
сфері культури навіть у найскладніші кризо-

ві періоди розвитку держави давало змогу з 
мінімальними витратами досягати значних 
успіхів у проведенні економічних, політичних 
і соціальних реформ, що для сучасної Укра-
їни є нагальною потребою [3].  

Аналіз нормативно-правового забезпе-
чення державної політики у сфері культури 
протягом останнього десятиліття дає підс-
тави стверджувати, що кардинальні зміни у 
культурній сфері, зумовлені демократични-
ми й ринковими перетвореннями, посприя-
вши виникненню різноманітних суб’єктів ку-
льтурної діяльності – закладів, організацій, 
підприємств і осередків культури, заснова-
них як на державній, так і на недержавній 
формах власності, підвищенню активності 
творчих спілок, національно-культурних то-
вариств, громадських організацій, зацікав-
лених в оновленні культурного життя, від-
родженні традицій вітчизняної культури, не 
супроводжувалися вчасним, а за необхідно-
сті – оперативним, пошуком нових підходів 
до організації і здійснення державного регу-
лювання сфери культури. Чинна норматив-
но-правова база не є оптимальною для фо-
рмування такої моделі управління, яка б 
ґрунтувалася на встановленні конструктив-
ного діалогу та тісній співпраці між органами 
державної влади й управління та громадсь-
кістю, їх взаємодії у процесі вдосконалення 
механізмів державного регулювання сфери 
культури в Україні.  

Повноцінність системного вдосконалення 
механізмів державного регулювання сфери 
культури в Україні на сьогодні залежить від 
успішного подолання невідповідності орга-
нізаційно-управлінської діяльності органів 
державної влади та управління соціокуль-
турними процесами, а також від подолання 
суперечностей між задекларованими цілями 
й завданнями державного регулювання 
сфери культури і нормативно-правовою ба-
зою засобів та механізмів їх реалізації.  

Об’єктивно період 2000–2010 рр. може 
бути визначений як такий, що не мав вива-
женого та послідовного концептуального 
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забезпечення нормативно-правового аспек-
ту вдосконалення механізмів державного 
регулювання сфери культури. Так, концеп-
туальні напрями діяльності органів виконав-
чої влади щодо розвитку культури, розроб-
лені й затверджені Постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.06.1997 р. № 675, 
які визначили пріоритетною потребу ство-
рення нормативно-правової бази у сфері 
культури, мистецтва, суміжних сферах сус-
пільного життя, що відповідала б сучасним 
світовим вимогам та сприяла б збереженню 
українського етносу, не відіграли значної 
ролі у практичній реалізації цього завдання, 
а тому на початок ХХІ ст. правова база ку-
льтури не набула необхідної цілісності і не 
стала ефективною в практиці її застосуван-
ня. Разом з тим цей документ є надзвичай-
но важливим щодо усвідомлення українсь-
ким суспільством необхідності надання кон-
цептуальним приписам чіткого правового 
статусу. Закон України “Про Концепцію дер-
жавної в галузі культури на 2005–2007 роки” 
від 03.03.2005 р. № 2460-IV, про який йшло-
ся вище, надав відповідній Концепції нале-
жного статусу, але через тривалу глобальну 
кризу в українському державотворенні на 
сьогодні вона не є практичним керівництвом 
до дії [6]. Указ Президента України “Про 
першочергові завдання збагачення й розви-
тку культури й духовності українського сус-
пільства” від 24.11.2005 р. містив положен-
ня про вдосконалення законодавства у 
сфері культури; з метою його виконання у 
2006 р. була розроблена Дорожня карта 
розвитку культури і духовності українського 
суспільства, спрямована на реалізацію За-
гальнодержавної програми, але подальшого 
законодавчого розвитку вона не набула. 
Нарешті, з листопада 2007 р. українське 
суспільство мало змогу ознайомитися з 
проектом Концепції державної цільової про-
грами підтримки культури і мистецтва на 
період до 2012 р., спрямованої, зокрема, на 
створення належних правових умов забез-
печення державної політики у сфері культу-
ри. Згідно із цим проектом, удосконалення 
механізмів державного регулювання сфери 
культури пов’язувалось із визнанням факту, 
що система управління культурою, механіз-
ми фінансування й оподаткування все ще 
не є адекватними новому стану суспільства, 
складним умовам, у яких опинилася галузь 
культури, а отже, і усвідомленням того, що 
формування сприятливої правової бази, у 
першу чергу, має на меті поліпшення сис-
теми управління галуззю. Варто підкресли-
ти, що необхідність розроблення та реалі-
зації Державної цільової програми підтрим-
ки культури і мистецтва на період до 2012 р. 
була доведена ще 21.06.2007 р. на Всеукра-
їнській нараді з питань розвитку культури, 
яка відбулася в м. Київ і за результатами 

якої розроблення проекту Концепції було 
визначено окремим дорученням Кабінету 
Міністрів України, в тому числі з урахуван-
ням факту відповідності мети і стратегічних 
завдань Державної цільової програми. 

Абсолютно очевидно, що актуальний до-
кумент концептуального змісту і значення 
щодо державного регулювання сфери куль-
тури повинен мати належний правовий ста-
тус: бути введеним у дію відповідним зако-
ном України на чітко окреслений термін, з 
урахуванням реально існуючих та потенцій-
но можливих механізмів удосконалення 
державного регулювання сфери культури в 
Україні.  

Чинне нормативно-правове забезпечен-
ня державної політики у сфері культури, 
охоплюючи основні напрями культурної по-
літики в Україні, на принциповому рівні зда-
тне сприяти запровадженню основних ідей 
сучасної культурної політики відповідно до 
міжнародних стандартів, але не має необ-
хідної динаміки для створення і розвитку 
сучасних, ефективних конкретних механізмів 
реалізації державної політики в цій сфері 
через практику її державного регулювання. 
Традиційною нормативно-правовою пробле-
мою визнається питання про регулювання 
діяльності неприбуткових організацій та 
благодійництва в культурі. 

Закон України “Про благодійництво та 
благодійні організації” створює правові пе-
редумови для заснування благодійних орга-
нізацій і розвитку благодійної діяльності, 
зокрема, і в культурній сфері, але недостат-
ньо повноцінно регулює питання надання 
благодійної допомоги, меценатських та спо-
нсорських коштів закладам, підприємствам, 
організаціям та установам культури [5]. Пе-
вні, але недостатні пільги для благодійників 
передбачені пп. 5.2.2 ст. 5 Закону України 
“Про оподаткування прибутку підприємств” 
від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР: від оподат-
кування звільняються суми коштів або вар-
тість майна, добровільно перераховані (пе-
редані) до державного бюджету України чи 
бюджетів територіальних громад, до непри-
буткових організацій, у випадках, зазначе-
них у п. 7.1 цього Закону, але не більше ніж 
4% оподатковуваного прибутку попередньо-
го звітного періоду [8]. Раціональне зерно у 
запровадженні та розвитку благодійництва 
(надання набувачам матеріальної, фінансо-
вої, організаційної та іншої благодійної до-
помоги від фізичних та юридичних осіб) і 
його специфічних форм у сфері культури 
(меценатства як некомерційної підтримки 
організацій культури, мистецьких проектів і 
водночас механізму покращення іміджу 
компанії та спонсорства як підтримки куль-
тури з метою досягнення організацією-доно-
ром певних бізнес-цілей) міститься у систе-
мному вивченні і виваженому запозиченні 
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зарубіжного досвіду. Так, варто звернути 
увагу на досвід заохочення державою над-
ходжень від комерційного сектора на розви-
ток культури, зокрема, Бельгії та Великоб-
ританії, де передбачене стимулювання спо-
нсорства шляхом вилучення суми, витраче-
ної на рекламу і маркетингові операції, з 
обсягів, що обкладаються податком; Австрії 
та Франції, де спонсорство трактується як 
маркетингові витрати компанії на рекламу і 
не оподатковується; країн, у яких розміри 
вкладів комерційних організацій на потреби 
культури, що не обкладаються податком, 
вимірюються у відсотковому відношенні до 
їх сукупного річного прибутку (за експерт-
ними оцінками цей показник у Франції ста-
новить 0,2–0,3%, Португалії – 0,2%, Австрії 
– 10%, Нідерландах – 6%, Бельгії – менше 
ніж 5% [1]). Крім того, досвід законодавчого 
закріплення так званої “відсоткової філант-
ропії” (меценатства) в Угорщині, Словаччи-
ні, Польщі, Литві, Румунії, в результаті якого 
з’являється можливість переадресації пев-
ної частки сплаченого податку на культурні 
потреби, дасть змогу не тільки збільшити 
обсяг позабюджетного фінансування куль-
тури, а й створити ефективний механізм 
залучення широких верств суспільства до 
підтримки її розвитку та формування гро-
мадської відповідальності за сферу культу-
ри. Отже, нормативно-правове забезпечен-
ня стимулювання розвитку благодійництва 
(спонсорства і меценатства), здійснюване 
державою на основі зарубіжного досвіду 
через систему податкових пільг, яка б зао-
хочувала надходження від комерційного 
сектора на розвиток культури, та через “від-
соткову філантропію” (меценатство) як інно-
ваційну правову норму окремих країн Євро-
союзу, є потенційно успішним напрямом 
удосконалення механізмів державного ре-
гулювання сфери культури в Україні.  

На сьогодні фактично механізми держа-
вного регулювання надання благодійної до-
помоги, меценатських і спонсорських коштів 
закладам, підприємствам, організаціям та 
установам культури, як і механізми держав-
ного регулювання їх діяльності саме у ста-
тусі неприбуткових, ґрунтуються на нормах 
Закону України “Про оподаткування прибут-
ку підприємств”, який містить ст. 7 “Оподат-
кування операцій особливого виду”. Пункт 
7.11 “Оподаткування неприбуткових установ 
і організацій” цієї статті за обсягом та зміс-
том фактично дорівнює цілому закону. Так, 
бюджетні заклади культури (згідно з п. “а”), 
культурно-мистецькі неприбуткові доброві-
льні організації (за пунктами “б” та “г”), які 
займаються діяльністю у сфері культури, 
наділяються певними податковими пільга-
ми: звільнення від оподаткування коштів, 
отриманих у вигляді коштів або майна, які 
надходять безоплатно або у вигляді безпо-

воротної фінансової допомоги чи доброві-
льних пожертвувань; пасивні доходи; кошти 
або майно, що надходять до таких неприбу-
ткових організацій як компенсація вартості 
отриманих державних послуг; дотації або 
субсидії, отримані з державного або місце-
вого бюджетів, державних цільових фондів 
або у межах благодійної, у тому числі гума-
нітарної чи технічної допомоги, що нада-
ються таким неприбутковим організаціям 
відповідно до умов міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, крім дотацій на регу-
лювання цін на платні послуги, які надають-
ся таким неприбутковим організаціям або 
через них отримувачам згідно із законодав-
ством, з метою зниження рівня таких цін, до 
несплати податку на прибуток при переви-
щенні доходів над витратами у випадках, 
передбачених у п. 10.1 ст. 10 цього Закону 
[8]. 

Удосконалення потребує задекларована 
ст. 19 Закону України “Про культуру” від 
14.12.2010 р. № 2778-VI підтримка діяльно-
сті неприбуткових організацій у сфері куль-
тури, зокрема, у питаннях сприяння органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування діяльності неприбуткових орга-
нізацій у сфері культури в межах своїх пов-
новажень, визначених законами України; 
сприяння виконанню норми закону про те, 
що неприбутковим закладам культури ство-
рюється сприятливий режим оподаткування 
[7]. Практика свідчить про певне протисто-
яння між податківцями і неприбутковими 
організаціями сфери культури, спровокова-
не, зокрема, залежністю можливості корис-
тування окремими пільгами від законодавчо 
виписаної вимоги надання таких пільг ви-
ключно у разі здійснення неприбутковими 
організаціями сфери культури своєї основ-
ної діяльності. Частина 3 п. 7.11.13 Закону 
України “Про оподаткування прибутку підп-
риємств” проголошує таке: “Під терміном 
“основна діяльність” слід розуміти діяль-
ність неприбуткових організацій з надання 
благодійної допомоги, просвітніх, культур-
них, наукових, освітніх та інших подібних 
послуг для суспільного споживання, зі ство-
рення систем соціального самозабезпечен-
ня громадян (недержавні пенсійні фонди, 
кредитні спілки та інші подібні організації). 
До основної діяльності також включається 
продаж неприбутковою організацією товарів 
(послуг), які пропагують принципи та ідеї, 
для захисту яких було створено таку непри-
буткову організацію, та які є тісно 
пов’язаними з її основною діяльністю, якщо 
ціна таких товарів (послуг) є нижчою за зви-
чайну або коли така ціна регулюється дер-
жавою… Статутні документи неприбуткових 
організацій мають містити вичерпний пере-
лік видів їх діяльності” [8]. Отже, для непри-
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буткових організацій сфери культури понят-
тя “основна діяльність” є ключовим, оскільки 
його тлумачення гарантує або виключає 
переконливість аргументації неприбуткових 
організацій сфери культури, адресованої 
податковим органам, щодо визначення тієї 
чи іншої діяльності як основної і, відповідно, 
права на користування певними пільгами. 
Оскільки реєстрація неприбуткових органі-
зацій та установ здійснюється в порядку, 
визначеному наказом Державної податкової 
адміністрації України “Про затвердження 
Положення про Реєстр неприбуткових орга-
нізацій та установ”, саме отримання статусу 
неприбуткової організації об’єктивно супе-
речить інтересам податкових інспекцій, аб-
солютно не зацікавлених у розширенні кола 
організацій, що користуються пільгами. У 
новому Податковому кодексі України, який 
викликав значний суспільний резонанс, жо-
дних принципових змін щодо досліджувано-
го у цій статті питання не запропоновано: 
ст. 157 “Оподаткування неприбуткових установ 
та організацій” пропонується для застосу-
вання до неприбуткових установ та органі-
зацій, зареєстрованих згідно з вимогами 
законодавства та внесених органами дер-
жавної податкової служби в установленому 
порядку до Реєстру неприбуткових органі-
зацій та установ [4], і за своїм принциповим 
змістом практично дублює ст. 7 Закону 
України “Про оподаткування прибутку підп-
риємств”, включаючи тлумачення терміна 
“основна діяльність”. У такій ситуації логіч-
ною видається позиція, згідно з якою, отри-
мання статусу неприбуткової організації 
сфери культури шляхом включення до від-
повідного Реєстру неприбуткових організа-
цій мало б відбуватися за умови ведення 
цього Реєстру органами місцевої влади або 
Міністерством юстиції України [8]. 

На підставі вищевикладеного доцільно під-
креслити, що прийняття базового закону про 
неприбуткові організації – абсолютна необ-
хідність у сенсі вдосконалення механізмів 
державного регулювання сфери культури.  

Відповідно до Бюджетного кодексу України, 
видатки на культуру і мистецтво здійсню-
ються з Державного бюджету України (п. 10 
ст. 87), з районних бюджетів міст республі-
канського та обласного значення (п. 5 ст. 89), 
з бюджету Автономної Республіки Крим та 
обласних бюджетів (п. 5 ст. 90), з місцевих 
бюджетів (п. 6 ст. 91) [2]. Разом з тим рівень 
фінансування сфери культури є хронічно 
недостатнім, видатки місцевих бюджетів на 
фінансування державних функцій у сфері 
культури є системно мінімальними, що зу-
мовлює необхідність їх оптимального вра-
хування при визначенні обсягу міжбюджет-
них трансфертів, зокрема бюджетних дота-
цій. За таких умов питання про нормативну 
врегульованість механізму бюджетних до-

тацій на здійснення того чи іншого культур-
но-мистецького проекту закладами, підпри-
ємствами, організаціями та установами ку-
льтури, що залучили благодійну допомогу, 
спонсорські чи меценатські кошти на реалі-
зацію такого проекту, стає особливо актуа-
льним. Оскільки на сьогодні бюджетні дота-
ції (виділення коштів з бюджету вищого рів-
ня для збалансування бюджетів нижчого 
рівня), спрямовані на сферу культури, не є 
ефективним інструментом впливу на її роз-
виток, то варто вдатися до наукового обґру-
нтування запровадження механізмів фанд-
рейзингу – створення на законодавчому рі-
вні стимулів для заохочення комерційних 
організацій інвестувати кошти в культуру. 
Нормативно-правове забезпечення процесу 
формування сприятливих умов залучення 
позабюджетних коштів для реалізації куль-
турно-мистецьких проектів закладами, підп-
риємствами, організаціями та установами 
культури обов’язково оптимізує механізм 
фінансування культури, оскільки створить 
позитивну динаміку розвитку зв’язків органі-
зацій культури та бізнесу, вироблення різ-
них форм і можливостей їх взаємовигідної 
співпраці, а також формування громадської 
думки на користь підтримки культури.  

Одним із можливих і результативних 
шляхів удосконалення механізмів держав-
ного регулювання сфери культури в Україні 
видається нормативно-правове забезпе-
чення створення інституту посередництва 
між виробниками та споживачами культур-
но-мистецького продукту. “У США, Франції, 
Великобританії та Німеччині створюються 
незалежні організації, які здійснюють посе-
редництво між державою, культурою та біз-
несом. Серед них: Initiativen Wirtschaft fur 
Kunst, Kulturkontakt в Австрії; Art and Busi-
ness у Великобританії; Admical у Франції. 
Значною мірою ці організації сприяли фор-
муванню нового світогляду щодо ролі куль-
тури в суспільному житті, а також нової мо-
делі фінансування культури в європейських 
країнах” [1]. В Україні однією з ключових 
проблем довгі роки залишається низька 
конкурентоспроможність національного куль-
турного продукту, якість і різноманітність 
якого значною мірою залежать від законо-
давчих ініціатив, у площині яких актуальним 
є розроблення і прийняття як рамкового за-
кону “Про національний культурний про-
дукт”. Видається, що саме такий закон ство-
рить законодавче підґрунтя для інституту 
посередництва між виробниками та спожи-
вачами культурно-мистецького продукту 
задля підтримки авторів, що створюють на-
ціональні твори, виробників національного 
культурного продукту, підтримки національ-
них каналів культурної комунікації, забезпе-
чення доступу споживачів до національного 
культурного продукту та промоції націона-
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льного культурного продукту в Україні і за 
кордоном. Так, модель взаємодії культури, 
уряду і бізнесу, забезпечена нормативно-
правовими факторами в частині активізації 
підтримки культури комерційним сектором 
як доповнення державного фінансування, в 
частині залучення позабюджетних коштів 
при здійсненні державою зустрічного фінан-
сування культурного проекту (програми), в 
частині сприяння комерційним інтересам у 
разі вкладення коштів у культуру, може ба-
зуватися на нормі, яка проголошує засади 
державної політики в національному інфор-
маційно-культурному просторі, а також на 
нормах, які визначають напрями і форми 
державної підтримки національного культу-
рного продукту. Власне інститут посередни-
цтва між виробниками і споживачами украї-
нського культурного продукту, створений і 
підтримуваний державою, у першу чергу, на 
рівні нормативно-правового забезпечення, в 
перспективі може стати фундаментальним 
засобом збереження української національ-
ної культури як цілісної системи і водночас 
дієвим інструментом впливу на тенденції її 
розвитку. На сьогодні базовим аспектом ін-
ституту посередництва між виробниками і 
споживачами культурного продукту в Україні 
є положення ст. 6 Закону України “Про куль-
туру”, згідно з яким, провадження творчої 
діяльності самостійно або з використанням 
будь-яких форм посередництва визначаєть-
ся як право громадян України у сфері куль-
тури. Для створення повноцінного інституту 
посередництва у сфері культури необхідно 
гармонізувати чинний законодавчий масив 
про культуру та створити Кодекс законів про 
культуру, в основі якого має бути державна 
політика популяризації соціальної відпові-
дальності за культуру.  

Нормативно-правове забезпечення дер-
жавної політики у сфері культури в сучасній 
Україні потребує:  
– сучасної концепції державного регулю-

вання сфери культури, наділеної стату-
сом закону України;  

– законодавчої ініціативи щодо стимулю-
вання розвитку спонсорства і меценатс-
тва; щодо інституту посередництва між 
виробниками і споживачами культурного 
продукту;  

– наукового обґрунтування адаптації до 
умов України зарубіжного досвіду щодо 
законодавчого забезпечення системи 
податкових пільг для заохочення надхо-
джень від комерційного сектора україн-
ської економіки;  

– прийняття базового закону про неприбу-
ткові організації;  

– створення правової бази для стимулю-
вання інвестицій у сферу культури Укра-
їни;  

– створення Кодексу законів про культуру.  
IV. Висновки 
Аналізуючи рівень нормативно-правового 

забезпечення державного регулювання 
сфери культури в Україні, який є домінант-
ним у сенсі вдосконалення її законодавчої 
бази з урахуванням світової практики, пот-
рібно зазначити, що чинна нормативно-
правова база не є оптимальною для фор-
мування такої моделі управління, яка б ґру-
нтувалася на встановленні конструктивного 
діалогу і тісній співпраці між органами дер-
жавної влади та управління й громадськіс-
тю, тому в нашій статті виділено основні 
потреби щодо вдосконалення нормативно-
правового забезпечення державного регу-
лювання сфери культури в сучасній Україні. 
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Балабуха К.Є. Правові механізми державного регулювання сфери культури в Україні  
Анотація. У статті розглянуто правові механізми державного регулювання сфери культури 

в Україні, проведено аналіз нормативно-правового забезпечення державної політики у сфері ку-
льтури протягом останнього десятиліття та визначено основні потреби цієї сфери. 
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Балабуха К.Е. Правовые механизмы государственного регулирования сферы культу-
ры в Украине 

Аннотация. В статье рассмотрены правовые механизмы государственного регулирова-
ния сферы культуры в Украине, проведен анализ нормативно-правового обеспечения госу-
дарственной политики в сфере культуры за последнее десятилетие и определены основные 
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