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економічних реформ в Україні. Такі загальнонаукові

принципи, як комплексність, системність, гуманізм і

соціальна справедливість, науковість, гнучкість, ди�

намізм, координація з іншими напрямами економіч�
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ної політики, орієнтація на реальні економічні проце�

си, збалансованість потреб громадян і можливостей

суспільства, забезпечення соціальних гарантій і соці�

ального захисту населення є вихідними у визначенні

домінантних принципів регулювання сучасного со�

ціального розвитку.

Щодо загального розуміння принципів державного

регулювання, то вони повинні саме грунтуватися та фун�

кціонувати на тій управлінській діяльності, яка здійс�

нюється на підставі сформованих традиційних та сучас�

них певних правилах, які закріплені в нормах чинного

законодавства.

Специфічні риси соціального розвитку регіонів

України зумовлені територіально�галузевою та інсти�

туційною структурою господарства, ресурсним забез�

печенням, особливостями режиму відтворення насе�

лення. В умовах трансформаційних перетворень важ�

ливо враховувати необхідність розгортання культур�

них відносин, поширення їх на сферу соціального роз�

витку, насамперед, відтворення національних тра�

дицій, культурно�масових заходів, їх попиту та про�

позиції. У зв'язку з опосередкуванням соціальних

процесів переважно ринковими механізмами виникає

цілий ряд нових методологічних проблем, які повинні

знайти своє вирішення саме на етапі відпрацювання

механізмів регулювання соціального розвитку, особ�

ливо сфери культури, визначення її основних прин�

ципів та методів, а також структурних елементів,

інструментів, стратегій, які потребують відповідного

ресурсного та організаційного забезпечення. Крім

того, стратегічно важливі рішення з соціально�еконо�

мічних аспектів розвитку культури повинні бути все�

бічно обгрунтовані — з точки зору бюджетних мож�

ливостей; наявності альтернативних варіантів чи мож�

ливостей. Під час розробки і реалізації тих чи інших

рішень державного управління слід здійснити систем�

не обгрунтування з тим, щоб передбачити і запобігти

можливим негативним наслідкам, уникнути небажа�

них ризиків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблеми державного регулювання

культури в цілому та формуванням принципів зокрема

займались такі вчені: Ю. Вишняков, В. Кальней, В. Ло�

бас, Д. Матрос, С. Мирвода, С. Шишов, проте, зважаю�

чи на трансформаційні зміни, які сьогодні відбувають�

ся в українському суспільстві, вважаємо за потрібне

дослідити саме їх вплив на формування принципів дер�

жавного регулювання соціально�культурного розвитку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідити вплив трансформацій�

них процесів у державі на формування принципів дер�

жавного регулювання соціально�культурного розвит�

ку.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В умовах перехідної економіки регулювання

соціального розвитку має бути націлене не на

підтримку статус�кво, де поки що домінують некон�

структивні відносини, а на досягнення дійсно актив�

ного характеру ринкових перетворень. У сфері куль�

тури сам механізм державного регулювання культур�

них заходів повинен мати властивості гнучкої адап�

тації до змін загальноекономічної ситуації, адекват�

но реагувати на фактори впливу зовнішнього сере�

довища, але поряд з цим необхідна певна стабіль�

ність економічних регуляторів сфери культури на

певний проміжок часу. Отже, загальне покращання

перебігу соціальних процесів значною мірою зале�

жить від вироблення та реалізації цілеспрямованої,

послідовної та передбачуваної державної соціаль�

но�економічної політики, загальнометодологічних

основ її формування у сфері культури та послідов�

ної її реалізації [1].

Сьогодні є всі підстави говорити про формуван�

ня нової інформаційної культури, яка може стати

елементом загальної культури людства. Її основою

можуть стати знання про інформаційне середовище,

закони його функціонування, уміння орієнтуватися

в інформаційних потоках. На думку вчених, інфор�

маційна культура поки що є показником не загаль�

ної, а, скоріше, професійної культури, але з часом

стане важливим фактором розвитку кожної особис�

тості [2].

При цьому важливо враховувати принципи форму�

вання державної регуляторної політики сфери культу�

ри, серед яких виділяють:

— прозорість, послідовність та передбачуваність

рішень органів виконавчої влади та місцевого самовря�

дування;

— впровадження нових рішень винятково після все�

бічного аналізу їх потенційної ефективності в досягненні

поставлених цілей та можливого впливу на економічне

середовище;

— моніторинг за наслідками впровадження чинних

регуляторних актів та культурно — масових заходів,

здійснених у межах їх реалізації на державному та ре�

гіональному рівнях;

—  ефективний діалог між органами виконавчої вла�

ди, органами місцевого самоврядування і суб'єктами

господарювання; звітування органів виконавчої влади;

відповідальність державних службовців за здійснення

культурно�масових заходів та проведення моніторингу

ефективності їх проведення [3].

Виокремленні принципи мають бути покладені

в основу забезпечення пріоритетних напрямів роз�

витку соціальної політики, оскільки саме через про�

ведення відповідних культурних заходів запровад�

жуються у життя найбільш важливі рішення стосов�

но соціально�демографічного розвитку, управлін�

ня розвитком культури, розвитку соціальної інфра�

структури тощо. Крім того, посилюється взаємний

вплив різних напрямів соціально�економічної по�

літики — і в цьому аспекті значення регуляторних

актів в сфері культури неухильно зростає. Життєз�

датність та ефективність тих чи інших рішень щодо

впровадження культурних заходів безпосередньо

залежить від того, наскільки соціально зорієнтова�

ними є й інші напрями економічної політики держа�

ви.
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В обгрунтуванні основних, фундаментальних

принципів розвитку сфери культури слід виходити із

загальних положень сучасної ідеології державного

управління культурою та особливостей соціально�

економічного розвитку регіонів. До їх числа відно�

сять:

— чіткий розподіл функцій та обов'язків, при яко�

му виконавча влада реалізує свої функції:

— планування, організацію і контроль проведення

культурних заходів, а приватні власники — виділення

коштів на фінансування цих заходів, причому в єдино�

му правовому полі;

— уникнення конфліктів, досягнення взаєморозу�

міння в необхідності та результативності такого захо�

ду;

— формування відкритого інформаційного середо�

вища, здорових ринкових відносин;

— надання пріоритетності культурних заходів у роз�

в'язані найбільш гострих соціальних проблем [4].

Для успішного вирішення цього завдання доціль�

но дотримуватися таких вихідних методологічних поло�

жень:

— врахування складної системи ієрархічних соці�

ально�економічних взаємозв'язків у сфері культури,

цілісності основних компонентів соціально�економічно�

го простору, динамічності змін у кон'юнктурі ринково�

го середовища культурної сфери;

— визнання необхідності подальшої децентралізації

системи управління соціальним розвитком регіонів у

проведені культурних заходів, що дозволить посилити

вплив органів місцевого самоврядування на культурну

сферу;

— досягнення оптимального поєднання в розвитку

культури таких триєдиних складових: державного управ�

ління, самоуправління й саморегулювання та ринково�

го впливу на культурну сферу;

— надання пріоритету розвитку культурних націо�

нальних традицій базових соціальних структур території

регіону, збільшенню місткості ринку культурних послуг,

розширенню сфери зайнятості в усіх без винятку напря�

мах державної регіональної соціально�культурної по�

літики;

— створення нормативно�правової бази, яка б за�

безпечувала регіонам, галузям, первинним суб'єктам

господарювання різних форм власності рівні можли�

вості у фінансуванні культурних заходів та у соціально�

му розвиткові, зокрема щодо формування місткої сфе�

ри відпочинку населення, створення нових площ для

заходів, залучення додаткового фінансування для адап�

тації міжнародного досвіду у розвитку соціальної інфра�

структури [5].

На етапі формування ефективної соціальної політи�

ки у сфері культури важливо передбачити можливі зміни

у структурі фінансування таких заходів [6]; та самих

методах проведення культурних заходів, а також виді�

лити такі своєрідні обмеження щодо відпрацювання

принципів та методів впливу на напрями і темпи розвит�

ку культури:

по�перше, внаслідок поширення нерегламентованих

заходів, відсутності системи обліку таких заходів, не�

досконалої методології та методики статистичного об�

ліку різних категорій та напрямів культурних заходів

досить проблематично об'єктивно оцінити кінцеву ре�

зультативність такої діяльності, визначити позитивну

складову соціальної політики та рівень соціально�еко�

номічного аспекту розвитку культури окремих тери�

торій;

по�друге, певна автономність соціальних про�

цесів відносно позитивних макроекономічних змін та

відсутність кореляції між взаємопов'язаними соці�

ально�економічними явищами свідчать про істотні

недоліки та низьку ефективність сучасної політики і

практики управління цими процесами у сфері куль�

тури;

по�третє, враховуючи невисокий рівень соціально�

економічного розвитку переважної більшості регіонів

України, доводиться визнати, що існуючі методи регу�

лювання соціальних процесів особливо у сфері культу�

ри не спроможні кардинально змінити ситуацію на кра�

ще, і тим більше забезпечити високі темпи прогресив�

них соціальних перетворень [7].

Враховуючи ці обставини, можна дійти висновку, що

вплив трансформаційних процесів в державі зумовлює

втілення державного регулювання соціально�культур�

ного розвитку на засадах таких принципів:

— єдність та чітка підпорядкованість цілей, завдань,

орієнтирів та важелів державного управління у сфері

культури та соціальної політики, що здійснюється на

різних рівнях управління, їх інтегрованість на держав�

ному, регіональному та локальному рівнях з метою

формування структурно цілісного та несуперечливого

механізму реалізації культурно�масових заходів;

— системність підходу до визначення основних зав�

дань, методів, напрямів та форм опрацювання та реалі�

зації основних напрямів розвитку культури з урахуван�

ням системних перетворень та макро�, мезо� і мікрое�

кономічних змін;

— прозорість, послідовність та передбачуваність

рішень органів державного управління у сфери культу�

ри, що безпосередньо ведуть розробку та впроваджен�

ня культурних заходів, необхідних для задоволення

потреб населення;

— пріоритетність вирішення соціальних завдань, які

відповідають нагальним інтересам населення регіону

(міста, села) у забезпеченні їх культурно�масовими за�

ходами;

— регіональна адаптивність усіх напрямів та окре�

мих заходів соціально�економічної політики до терито�

ріальних умов збереження національних традицій, ре�

жиму відтворення історичних подій;

— координованість зусиль усіх суб'єктів соціаль�

но�економічного розвитку, а також органів виконав�

чої влади, органів місцевого самоврядування у єди�

ному напрямі — досягнення високих соціальних ре�

зультатів культурно�масової діяльності, покращання

основних його параметрів та зниження соціальної

напруги;

— зорієнтованість усіх структурних елементів дер�

жавної соціально�економічної політики на досягнення

високо ефективного результату проведення культурно�

масових заходів на основі балансу інтересів усіх су�

б'єктів, узгодженості потреб населення та можливостей

суспільства, використання новітніх методів соціально�

го регулювання;
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— постійний моніторинг здійснюваних культурно�

масових заходів щодо соціальних перетворень, перед�

бачення можливих соціальних наслідків та оцінка ефек�

тивності одержаних результатів по проведеним захо�

дам.

ВИСНОВКИ
Поєднання усіх названих вище принципів дасть змо�

гу забезпечити високу ефективність державного управ�

ління у сфері культури, узгодженість основних її скла�

дових, чітку спрямованість на досягнення високих кінце�

вих результатів. На цій основі уся система запроваджу�

ваних заходів набуде цілісного і комплексного харак�

теру відповідно до змін у фундаменті економічної сис�

теми.
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