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У статті визначено основні складові механізму державного управління соціальнокультурною
сферою. Запропоновано використовувати не тільки адміністративні та економічні методи дер
жавного управління, але також і соціальнопсихологічні, з метою запобігання нагнітання не
потрібної соціальної напруженості у суспільстві.
The article defines the main components of the mechanism of state management of social and
cultural sphere. Proposed to use not only administrative and economic methods of governance, but
also sociopsychological, to prevent unnecessary injection of social tension in society.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нові завдання, що постали перед державним управ"
лінням соціально"культурною сферою, ставлять питан"
ня про розробку і використання адекватних механізмів
в умовах налагодження конструктивних зв'язків між
державними структурами управління, установами куль"
тури і творчими об'єднаннями. Одним з головних зав"
дань органів державного управління стає визначення
довгострокових цілей розвитку соціально"культурної
сфери, сприяння її оновленню відповідно до особливо"
стей розвитку суспільства. Також особливо важливою
стає ефективна і координована діяльність соціальних
інститутів різних рівнів. В даному контексті державне
управління соціально"культурною сферою постане не
як керівництво відповідними інститутами культури, а як
управління, що розвертається також в інших сферах
суспільного життя, таких як політика і економіка.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

М.Х. Корецький [5], О.І. Дацій [5], В.Я. Малиновський
[6], Н.О. Мельниченко [7], Н.М. Мельтюхова [8], Ю.М. Пет"
рушенко [10], В.І. Попик [13], Г.С. Одінцова [8], О.С. Они"
щенко [13], Ю.Г. Шишова [10], В.В. Чижиков [14],
В.М. Чижиков [14] та ін. У зазначених публікаціях де"
тально розроблені загальні питання державного управ"
ління соціально"культурною сферою: об'єкт і суб'єкт уп"
равління, цілі управління, принципи управління, методи
управління, ефективність управління тощо. Разом із тим,
чимало теоретичних і практичних питань проблематики
залишаються недостатньо розкритими з точки зору ком"
плексності та системності, що дає підстави стверджу"
вати актуальність вивчення складових механізму дер"
жаного управління соціально"культурною сферою.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю статті є визначення основних складових ме"
ханізму державного управління соціально"культурною
сферою, а також надання пропозицій з їх удосконален"
ня.

Дослідженню теоретичних і прикладних проблем
державного управління соціально"культурною сферою ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
в сучасній літературі присвячені праці таких вчених, як ДОСЛІДЖЕННЯ
Друга половина XX ст., явивши світу інформаційну
Л.К. Абрамов [1], Т.В. Азарова [1], В.М. Горовий [13],
А.О. Дєгтяр [2], О.А. Дєгтяр [3], О.О. Євсєєва [4], революцію, позначила зростаюче значення соціально"
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культурної сфери. Об'єктивною закономірністю євро"
пейського розвитку нашої країни є органічна єдність
економічного, соціального і духовного прогресу су"
спільства. Розвиток економіки передбачає ефективне
використання матеріальних, фінансових і кадрових ре"
сурсів, що багато в чому пов'язано з успішним перетво"
ренням соціально"культурної сфери, бо досягти знач"
них рубежів в економічному і соціально"політичному
розвитку неможливо без опори на глибокі знання і куль"
туру суспільства.
Для соціально"культурної сфери традиційний поділ
на керуючих і керованих набуває відносного характе"
ру. Скажімо, у сфері вільної художньої творчості управ"
ління по суті стає самоврядуванням, зливаючись безпо"
середньо з самим творчим процесом і творцем. Ряд на"
уковців і практиків у цьому бачить аргумент для децент"
ралізації управління в соціально"культурній сфері. Так,
А. Дєгтяр розділяє "керуючих" і "керованих" в творчо"
му середовищі. На нижніх ланках управління така різни"
ця стає все більш відносною, і навіть можна говорити
про те, що з регіонального рівня вона починає зникати.
Процес децентралізації управління в соціально"куль"
турній сфері не може обмежитися простою передачею
функцій з верхніх щаблів управління на нижні. Розши"
рення прав і самостійності останніх не виключає певні
права та обов'язки центральних органів управління, у
віданні яких зберігаються економічні ресурси, функція
забезпечення правових і соціальних гарантій творчої
діяльності художньої інтелігенції [2, с. 26].
Рішення задач у соціально"культурній сфері з боку
державного відомства за своєю суттю означає міжре"
гіональне регулювання. Державне управління соціаль"
но"культурною сферою має ефективно регулювати про"
цеси взаємодії культур, їх взаємозбагачення, спираю"
чись на розроблені державою загальні стандарти охо"
рони здоров'я, освіти, діяльності установ культури, про"
грами збереження історичних пам'яток культури, тощо.
Це передбачає чітке визначення функцій органів дер"
жавного управління. Наприклад, таких, як розробка про"
грам розвитку культури, збереження культурних цінно"
стей, що мають національну і загальнолюдську зна"
чущість. Все це не суперечить необхідності формуван"
ня нової суспільно"державної структури управління,
здатної всебічно відображати культурні особливості
регіонів та різних соціальних утворень на платформі
чіткого розмежування функцій і повноважень [7, с. 287].
Слід також зазначити, що державне управління не
може обмежитися тільки розширенням прав регіональ"
них і місцевих структур. У діяльності та структурі органів
державного управління закладами культури на місце"
вому рівні необхідні такі зміни, які забезпечили б фор"
мування конструктивних діяльних зв'язків між устано"
вами культури, органами управління, творчими група"
ми і діячами культури. Удосконалення управління в цьо"
му напрямку сприяє перетворенню елементів системи
управління в складові системи самоврядування. Розви"
ток самоврядних основ — це шлях активізації творчих
зусиль інтелігенції та її відповідальності за прийняті
рішення [10, с. 161].
За логікою "від загального до конкретного", необ"
хідно, в першу чергу відзначити, який зміст ми будемо
вкладати у вихідний термін — "управління". Найбільш
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доцільним видається досить поширений в літературі
підхід, згідно з яким управління є безперервним проце"
сом впливу на об'єкт управління (особистість, колектив,
технологічний процес, організацію, державу), орієнто"
ваний на досягнення мети при мінімізації ресурсів і часу
[8, с. 90].
З урахуванням висловлених положень може бути
запропонована наступна дефініція: управління соціаль"
но"культурною сферою — це безперервний процес
впливу органів державної влади, місцевого самовряду"
вання, організацій усіх форм власності, інститутів гро"
мадянського суспільства на галузі соціально"культур"
ної сфери та відносини, що виникають між ними з ме"
тою підвищення якості життя населення країни.
Держава, виконуючи ту чи іншу функцію управлін"
ня, впливає на суспільні процеси через посередництво
специфічних механізмів, навіть попри певний опір лю"
дей. Такий механізм представляє собою єдність методів
і принципів здійснення цієї функції, а також низки за"
собів її забезпечення — правових, організаційних, еко"
номічних, технологічних, інформаційних тощо.
Потрібно відзначити, що термін "механізм державно"
го управління" набув широкого застосування в науковій
літературі, його визначення надають представники різних
наук таких, як право, економіка, соціологія, політологія
та ін. Натомість ми віддаємо перевагу визначенням цього
терміну, що були запропоновані представниками науки
державного управління. Так, Г. Одинцова та Н. Мельтю"
хова наголошують, що механізмом управління є засіб роз"
в'язання суперечностей явища чи процесу, послідовна ре"
алізація дій, які базуються на основоположних принципах,
цільовій орієнтації, функціональній діяльності з викорис"
танням відповідних їй методів управління та спрямовані на
досягнення мети [8, с. 13].
Складові частини принципової схеми механізму дер"
жавного управління добре вивчені у науковій літературі,
до них слід віднести: суб'єкт управління (керуюча підси"
стема); об'єкт управління (керована підсистема); цілі,
принципи, функції, методи, технології управління; прямі
і зворотні зв'язки в системі управління і т. д.
Принципами реалізації механізму державного уп"
равління соціально"культурною сферою повинні висту"
пати загальнонаукові (світоглядні), серед яких принци"
пи законності, демократизму, публічності, єдиноначаль"
ності і колегіальності, централізації і децентралізації,
плановості, ефективності [6, с. 195].
При цьому найважливіші види і функції механізму
державного управління наступні:
— прогнозування — наукове обгрунтування суд"
ження про стан тих чи інших соціальних явищ і процесів
в майбутньому, а також про альтернативні шляхи і тер"
міни здійснення цих станів;
— проектування — процес створення прообразу
(прототипу) передбачуваного соціального об'єкта, со"
ціального явища або процесу за допомогою науково об"
грунтованого визначення варіантів їх розвитку або поле
творчого освоєння соціальної дійсності, коли поряд з
найбільш ймовірними тенденціями розвитку тих чи інших
соціальних явищ і процесів одночасно розглядаються
найменш вірогідні, але реально можливі;
— планування — визначення цілей, планів, завдань
із зазначенням ресурсів, термінів, темпів, пропорцій та
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інших необхідних параметрів розвитку соціальних про"
цесів, а також основних засобів їх втілення в життя;
— стратегічне планування — процес вироблення і
наукового обгрунтування стратегічних цілей і рішень,
необхідних для їх досягнення у віддаленому просторо"
во"часовому вимірі; програмно"цільове управління;
— формування організаційного порядку — систе"
ми довгострокових, відносно стабільних цілей, зв'язків
і норм, що регулюють відносини, що виникають між
суб'єктами соціального управління [14, с. 381].
З нашої точки зору, у визначенні розглянутого тер"
міна повинні бути відображені наступні моменти:
а) суб'єкт управління — керуюча ланка системи
управління, яка здійснює цілеспрямований вплив на інші
елементи системи управління. В якості суб'єкта управл"
іння може виступати як посадова особа (директор
підприємства, начальник цеху, начальник відділу і т. п.),
так і органи управління (наприклад, міністерство, муні"
ципалітет тощо) [3, с. 84], а також структури громадянсь"
кого суспільства (наприклад, профспілки) і т. п.;
б) об'єкт управління — керована соціальна систе"
ма, елементами якої є суспільство, соціальні групи, які
взаємодіють між собою з приводу реалізації загальних
і окремих інтересів [5, с. 85];
в) наявність мети управління, під якою розуміється
бажаний, можливий і необхідний стан системи, який має
бути досягнуто [9, с. 12];
Суб'єкт управління характеризується прийняттям
управлінських рішень і забезпеченням їх практичного
здійснення. В якості суб'єктів управління соціально"
культурною сферою виступають органи державної вла"
ди та місцевого самоврядування, державні та муніци"
пальні підприємства, а також громадські організації та
приватні бізнес структури.
Розглядаючи далі ключові характеристики суб'єктів
управління в соціально"культурній сфері, слід виділити
в якості однієї з найважливіших їх особливостей на"
явність яскраво вираженої "подвійності" в управлінсь"
ких структурах, які будуються і за галузевою і за тери"
торіальною ознакою. Звернемо увагу на те, що відпо"
відно з цим у наукових публікаціях чітко виділяються
дві групи проблем:
— проблеми управління галузями соціально"куль"
турної сфери;
— проблеми управління соціально"культурною сфе"
рою регіонів [1, с. 25].
Стосовно галузевих аспектів, то у процесі розвитку
соціально"культурній сфері України історично склала"
ся ситуація, коли головну роль грали саме галузеві орга"
ни управління, що пояснювалося необхідністю поста"
вити під директивне централізоване управління всі сфе"
ри суспільного життя. Не можна також не відзначити,
що централізоване управління в таких галузях, як куль"
тура і освіта, дозволяло здійснювати строгий ідеологі"
чний контроль за діяльністю відповідних організацій
соціального комплексу.
У даний час можна говорити про часткове збережен"
ня галузевої системи управління в соціально"культурній
сфері, де задіяні, наприклад, такі керівні органи дер"
жавного рівня: Міністерство охорони здоров'я України;
Міністерство освіти і науки України; Міністерство мо"
лоді та спорту України та ін. У свою чергу, в кожному

з перерахованих галузевих міністерств створюються
управлінські структури по окремим напрямками розвит"
ку даної галузі соціально"культурної сфери (департа"
менти, відділи і т. д.).
Важливою особливістю галузевого управління со"
ціально"культурною сферою в сучасних умовах є від"
сутність жорсткої адміністративної вертикалі. Наприк"
лад, функції державного галузевого органу по відно"
шенню до місцевого обмежені багатьма нормативними
правовими актами, які передають ті чи інші повноважен"
ня з управління соціальною сферою з державного рівня
на місцевий рівень.
На функціонування галузевого управління істотний
вплив роблять також структури громадянського сусп"
ільства (наприклад, професійні спілки, товариства за"
хисту прав споживачів і т. п.). Вони не беруть безпосе"
редньої участі в процесі управління галуззю, але
здійснюючи ряд важливих соціальних функцій:
— захист інтересів відповідної категорії працівників,
— участь в розробці галузевої нормативної бази,
— громадський контроль над діяльністю органі"
зацій та установ даної галузі і т. п. [12, с. 76–77].
На місцевому рівні управління соціально"культур"
ною сферою виходить на перший план, його здійснен"
ня є найважливішим завданням і центральною місією
органів місцевого самоврядування.
При розгляді місцевого рівня управління соціально"
культурною сферою слід також враховувати наступні
фактори:
1. В рамках ринкових перетворень відбувався ма"
совий перехід у комунальну власність майна організацій
соціально"культурної сфери, що належало раніше не"
профільним міністерствам і відомствам (наприклад,
відомчі бібліотеки, будинки і палаци культури, дитячі
садки і т. д.). Таким чином, на територіальні органи
управління було покладено всю повноту відповідаль"
ності за розвиток соціально"культурної сфери на місце"
вому рівні.
2. Участь державних галузевих органів в управлінні
соціально"культурною сферою повністю не виключено
і здійснюється через ряд прямих і непрямих методів.
3. Функціонують місцеві органи управління соціаль"
но"культурною сферою, які безпосередньо підпоряд"
ковуються державним структурам.
4. Місцеві органи управління соціально"культурною
сферою побудовані також за галузевим принципом.
Тому існуючий принцип управління отримав визначен"
ня територіально"галузевого [13, с. 27].
Теоретико"методологічний аналіз тих специфічних
особливостей, які характерні для структури і функцій
управління соціально"культурною сферою обумовлює
далі необхідність коротко зупинитися на основних мето"
дах такого управління. У загальноприйнятому розумінні
метод — це спосіб теоретичного дослідження або прак"
тичного здійснення поставленого завдання [9, с. 14].
Стосовно до управлінської діяльності органів вла"
ди під методом розуміється прийом практичної реалі"
зації завдань і функцій органів управління на основі,
закріпленої за ними компетенції, у встановленій формі
та у відповідних межах.
Переходячи до аналізу специфіки методів держав"
ного управління в соціально"культурній сфері, перш за
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все, відзначимо, що в рамках безлічі існуючих в науковій
літературі класифікацій, як правило, виділяються мето"
ди трьох основних груп: нормативно"правові, адмініст"
ративні та економічні.
Стосовно використання нормативно"правових ме"
тодів потрібно відзначити, що за їх допомогою держа"
ва формує правове поле, що дає змогу діяти як закла"
дам соціально"культурної сфери, так і органам держав"
ної влади та місцевого самоврядування, що впливають
на їх роботу.
Адміністративні методи знаходять своє вираження
у здійсненні суб'єктом управління владного забезпечен"
ня належної поведінки об'єктів, тобто суб'єкт управлін"
ня приймає управлінське рішення обов'язкове для ад"
ресата управління.
Економічні методи — способи економічного або
непрямого впливу з боку суб'єктів управління на
відповідні об'єкти управління. Головне при цьому поля"
гає в тому, що з їх допомогою суб'єкт досягає належної
"поведінки" об'єкту шляхом впливу на його матеріальні
інтереси, тобто опосередковано (на відміну від способів
прямого владного впливу). Найчастіше стимулюючі за"
соби зводяться до економічних (наприклад, матеріаль"
не заохочення, надання пільг і т. п.).
Управління соціально"культурною сферою перед"
бачає розробку цільових програм, що забезпечують
оновлення різних областей мистецького життя, підго"
товку і підвищення кваліфікації творчих кадрів, вдос"
коналення художньої діяльності, організацію міжнарод"
них контактів. Пошук оптимальних структур, форм і
методів управління важливо перенацілити на попит і
потреби людини та його вдосконалення. Безумовним
пріоритетом державної політики в сфері духовного жит"
тя слід вважати забезпечення ефективної взаємодії
культури, науки і освіти.
Специфіка методів управління в соціально"куль"
турній сфері полягає в тому, що в їх числі слід розгля"
дати не тільки адміністративні та економічні підходи, але
також і соціально"психологічні методи (зокрема, мето"
ди переконання), оскільки до складу об'єкта управлін"
ня органічною складовою частиною входять певні кон"
тингенти населення. За допомогою засобів переконан"
ня, перш за все, стимулюється належна поведінка учас"
ників управлінських відносин шляхом проведення вихов"
них, роз'яснювальних, рекомендаційних, заохочуваль"
них заходів. На нашу думку, системною помилкою в тех"
нології управління соціально"культурною сферою Ук"
раїни є той факт, що органи управління постійно ігно"
рують методи переконання при впровадженні тих чи
інших інновацій, що нерідко призводить до важких не"
гативних наслідків, головний з яких — нагнітання не"
потрібної соціальної напруженості в суспільстві.
Таким чином, однією з відмінних рис управління в
соціально"культурній сфері є необхідність виділення не
трьох, а чотирьох основних типів методів управління.
Слід висунути пропозицію про розробку і прийнят"
тя спеціального закону про порядок впровадження но"
вовведень в соціально"культурній сфері, найважливі"
шою частиною якого необхідно вважати регламентацію
пропагандистської та роз'яснювальної роботи з насе"
ленням про ті чи інші соціальні новації. В якості попе"
реднього заходу пропонується ввести в ст. 4 Закону
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України від 23.03.2000 р. № 1602"III "Про державне про"
гнозування та розроблення програм економічного і со"
ціального розвитку України" [11] доповнення, згідно з
якими в структурі програм соціально економічного роз"
витку, що стосуються соціально"культурної сфери, по"
винен бути присутнім блок заходів по роботі з населен"
ням.
Одночасно при цьому пропонується в кожен норма"
тивний правовий акт, що регламентує ті чи інші ново"
введення в соціально"культурній сфері, в обов'язково"
му порядку вносити статті про роботу з населенням по
роз'ясненню змісту і переваг управлінських інновацій.
Неприпустиме зростання соціальної напруженості, вик"
ликано єдиною причиною — недостатньо продуманим
введенням управлінських нововведень у соціальному
комплексі країни.
У рамках кожного з розглянутих нами методів ме"
ханізму державного управління соціально"культурною
сферою (нормативно"правові, адміністративні, еко"
номічні, соціально"психологічні методи) слід виділяти
окремі підходи. Такими чином сутність механізму дер"
жавного управління соціально"культурною сферою по"
лягає в тому, що, складаючи найбільш активну частину
системи управління, він забезпечує впливу на фактори
(зовнішні і внутрішні), від стану яких залежить резуль"
тат діяльності організації.
Практична діяльність органів влади, як правило, спи"
рається на формування механізму державного управ"
ління однієї природи: в період адміністративно"команд"
ної економіки домінуючим був організаційно"адмініст"
ративний метод; в умовах ринку на перший план вихо"
дить "економічний.
Узагальнюючи можливо запропонувати удоскона"
лене визначення механізму державного управління со"
ціально"культурною сферою, під якими слід розуміти
сукупність прийомів і способів цілеспрямованого впли"
ву суб'єктів управління на соціально"культурну сферу з
метою підвищення якості життя населення.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Механізм державного управління соціально"куль"
турною сферою має яскраво виражену специфіку, по"
в'язану з особливостями:
а) об'єкта управління, в якості якого виступають
ланки єдиної системи — соціально"культурної сфери;
б) суб'єктів управління, в якості яких фігурують
органи державної влади та місцевого самоврядування,
інститути громадянського суспільства, органи управлі"
ння установами соціально"культурної сфери і т. п.;
г) методів управління, в якості яких повинні викори"
стовуватися не тільки адміністративні та / або еко"
номічні методи, але також і соціально"психологічні (ме"
тоди переконання).
Проте, очевидно, що вирішити завдання підви"
щення результативності організацій соціально"куль"
турної сфери можливо тільки в тому випадку, якщо
буде створено ефективний механізм державного уп"
равління, в якому буде досягнуто оптимальне по"
єднання методів різної природи — нормативно"пра"
вових, адміністративних, економічних, соціально"пси"
хологічних.
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