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The article deals with the cultural Zaporoz-

hye region, the evaluation of the cultural 
sphere of state regulation and the proposed 
main ways of raising the existing level of state 
regulation of culture at the regional level. 

Анотація 
У статті розглянуто сферу культури За-

порізької області, проведено оцінювання її 
державного регулювання та визначено ос-
новні напрями підвищення існуючого рівня 
державного регулювання сфери культури на 
регіональному рівні. 
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І. Вступ 
Культурне життя населення Запорізької об-

ласті різноманітне та водночас насичене поді-
ями. Кількість діючих культурних установ вра-
жає, це: бібліотеки – 533 од., зокрема 404 – у 
сільській місцевості, книжковий фонд яких на-
лічує 9,7 млн примірників; музеї – 19 од., у тому 
числі 12 краєзнавчих, 3 мистецтвознавчі, 4 – 
історії та археології; цирк – 1; театри – 4 (музи-
чно-драматичний, юного глядача, ляльковий, 
муніципальний); філармонія – 1; симфонічний 
оркестр – 1. Але і це ще не все, також є дві ос-
новні визначні пам’ятки: національний заповід-
ник “Хортиця” у м. Запоріжжя і державний істо-
рико-археологічний заповідник “Кам’яна Моги-
ла” у Мелітопольському районі Запорізької об-
ласті [1]. 

Це все для подальшої праці та розвитку по-
требує впорядкованого регулювання як на за-
гальнодержавному, так і регіональному рівнях. 

Над цією проблемою працювало чимало 
науковців: Г.О. Андрес, Ю.П. Битяк, Н.К. Гонча-
ренко, О.А. Гриценко, Т.О. Метельова, Є.А. Мяг-
ка, М.Ю. Рябчук, С.М. Садовенко, В.В. Соло-
довник. На сьогодні регулювання діяльності 
закладів культури, безпосередньо у Запорі-
зькій області, залишається недостатнім та 
потребує державної підтримки. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – запропонувати основні на-

прями підвищення існуючого рівня держав-
ного регулювання сфери культури на регіо-
нальному рівні у Запорізькій області на ос-
нові проведеного оцінювання ситуації, що 
склалася у культурній сфері та у сфері ре-
гулювання діяльності закладів культури в 
Запорізькій області. 

ІІІ. Результати 
Здійснення регіональної політики в галузі 

культури ґрунтується на визнанні культурно-
го розвитку України як одного із пріоритет-
них напрямів діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, 
невід’ємною складовою сталого розвитку 
України. Тому на рівні регіону, особливо 
останніми роками, приділялась і буде при-
ділятися значна увага консолідації зусиль 
влади, промисловців, підприємців, усього 
населення області для створення здорового 
духовного простору. 

Проаналізувавши особливості розвитку 
культурної сфери у Запорізькій області, нами 
були визначені проблеми, які потребують 
державних заходів щодо їх ліквідації. Це, 
насамперед, незадовільний стан матеріаль-
но-технічної бази установ культури, а саме: 
неналежні засоби охорони, відсутність опа-
лення приміщень, слабке оновлення експо-
зиції тощо. Значна частина культурної дія-
льності, у першу чергу, у сільській місцевос-
ті, відбувається на громадських засадах. 
Таким чином, в області діють 133 музеї, які 
розташовані у будинках культури або в 
окремих приміщеннях, як правило, не опа-
люються і заробітна плата їх співробітникам 
не виплачується. Загалом майже 60% об’єк-
тів культурної спадщини Запорізької області 
знаходиться у незадовільному стані та пот-
ребує проведення робіт з реконструкції та 
реставрації. 

Така ситуація, у першу чергу, склалася у 
зв’язку з недостатнім фінансуванням. Так, 
фінансування культурної галузі зі зведеного 
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бюджету зросло у 2001–2006 рр. з 830,2 до 
2529,5 млн грн, тобто у 3 рази. При цьому 
фінансування з Державного бюджету зросло 
майже в 4 рази, а з місцевих бюджетів, з яких 
фінансуються, зокрема, заклади культури 
сіл, селищ та малих міст – лише в 2,8 раза; з 
2007 по 2009 рр. – з 3189,2 до 4266,0 млн 
грн, тобто у 1,3 раза. Обсяги фінансування 
розвитку культури з Держбюджету України в 
2010 р. зросли більш, ніж на 30% порівняно з 
2009 р. У тому числі частка видатків розвитку 
в загальних видатках Держбюджету на куль-
туру і мистецтво збільшилася з 0,8% в 
2009 р. до 5,8% в 2010 р. [2]. 

Так, до проблем культурної галузі Запо-
різької області необхідно віднести проблему 
моніторингу, ідентифікації та охорони пам’я-
ток історії і культури. Оскільки більшість 
пам’яток області взято на облік у 1982–
1997 рр., облікова документація не відпові-
дає сучасним вимогам. Майже повна від-
сутність фінансування змушує поєднувати 
проведення інвентаризації з іншими видами 
робіт, що гальмує цей процес, значно зни-
жує його рівень. Паспортизація об’єктів фак-
тично не фінансується. Темпи проведення 
паспортизації та інвентаризації об’єктів ку-
льтурної спадщини є незадовільними, що 
може призвести до втрати пам’яток. Роз-
робити різноманітну систему якісного на-
дання історико-культурних, курортно-турис-
тичних послуг заважають серйозні проб-
леми діагностики, паспортизації та інвента-
ризації об’єктів культурної спадщини, систе-
матизованого обліку пам’яток на сучасному 
рівні [3]. 

Однією з основних проблем культурного 
розвитку Запорізької області залишається 
недосконалість нормативно-правової бази 
та позбавлення достатнього фінансування 
місцевого самоврядування. Для ефективно-
го вирішення цілого ряду проблем необхід-
но виділити основні напрями підвищення 
існуючого рівня державного регулювання 
сфери культури, зокрема такі:  

І. На державному рівні: 
1. Вдосконалення законодавства і при-

йняття Закону України “Про культуру”. 
2. Створення нових, конкурсних механі-

змів фінансової підтримки культури і мисте-
цтва [4]. 

3. Перегляд формул розподілу видатків 
на “Культуру і мистецтво”, якими передба-
чається врахування існуючої мережі, кілько-
сті споживачів культурних послуг у співвід-
ношенні до наявного населення та чисель-
ності працівників культури, кількості об’єктів 
культурної спадщини, їх соціальної значу-
щості та статусу. 

4. Створення системи різноманітних і 
гнучких інструментів підтримки всіх секторів 
культури – через бюджет, податкові пільги, 
заохочення меценатства та інвестицій. 

5. Створення державного органу охоро-
ни культурної спадщини на рівні обласних 
державних адміністрацій. 

6. Створення окремого підрозділу облде-
ржадміністрації з питань взаємодії з націо-
нально-культурними товариствами [5]. 

7. Затвердження Кабінетом Міністрів 
України Типового положення про управління 
культури і туризму облдержадміністрацій. 

8. Розробка та затвердження загально-
державної програми розвитку музеїв. 

ІІ. На місцевому рівні: 
1. Комплексна діагностика культурної 

сфери Запорізької області, тобто проведен-
ня опитування про кількість населення, його 
віковий, соціальний, етнічний склад, потре-
би тощо. 

2. Максимальне забезпечення розвитку 
культурної галузі. Це, насамперед, створен-
ня обласної координаційної ради з питань 
розвитку історико-культурного комплексу, 
спеціалізованого управління культурної дія-
льності в облдержадміністрації, спеціалізо-
ваного центру культурної інформації у Запо-
різькій області. 

3. Розроблення та затвердження міських 
і районних програм розвитку культурного 
комплексу. 

4. Інформаційно-рекламне забезпечення 
розвитку культурної сфери м. Запоріжжя та 
області. 

5. Створення окремих центрів із забез-
печення рекламної діяльності, розвитку ку-
льтурної індустрії. 

6. Відродження історико-культурних 
традицій українського козацтва, а саме: 
збереження унікальних пам’яток заповідни-
ка о. Хортиця, зокрема, пам’яток Музейного 
фонду України, відродження історичних 
ландшафтів, природних комплексів, рос-
линного і тваринного світу, впорядкування 
території заповідника, створення умов для 
відродження і розвитку патріотичних, істо-
ричних традицій запорозького козацтва, ту-
ристичної інфраструктури, що можливе ли-
ше шляхом вжиття невідкладних дієвих за-
ходів та надання державної підтримки. 

7. Розвиток інфраструктури зон відпочи-
нку та оздоровлення населення, тобто про-
ведення інвентаризації: земель рекреацій-
ного, оздоровчого призначення, земель, які 
мають природну та історико-культурну цін-
ність; складання єдиного реєстру пам’яток 
історії та культури [6]. 

IV. Висновки 
На національному, обласному та місце-

вому рівнях приймаються численні рішення: 
законодавчі та інші нормативно-правові до-
кументи, укази Президента, постанови Кабі-
нету Міністрів, програми розвитку в різнома-
нітних напрямах, однак практично всі вони в 
належному обсязі й у визначені терміни не 
фінансуються і реалізуються безсистемно.  
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Неефективна державна політика в галузі 
історико-культурного розвитку і недоскона-
лість правової бази установ культури приз-
водять до відсутності соціальної захищено-
сті працівників культури. Можна також стве-
рджувати про дискримінацію в оплаті праці 
працівників культури, переважна більшість з 
яких – жінки. 

Однак при належному впровадженні ос-
новних запропонованих напрямів підвищен-
ня існуючого рівня державного регулювання 
сфери культури на регіональному рівні у 
Запорізькій області можна сподіватися на 
ефективний розвиток та вдосконалення ку-
льтурної сфери регіону сьогодення. 
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Annotation 
The article considers main dimensions of 

perfecting mechanisms of facilitating employ-
ment of people with disabilities in Ukraine. Ma-
jor reasons of the low level of employment of 
people with disabilities are determined. Per-
spective ways of facilitating the employment of 
people with disabilities in Ukraine are substanti-
ated. 

Анотація 
У статті розглянуто шляхи вдосконалення 

механізмів державного регулювання зайня-
тості інвалідів в Україні. Визначено основні 
причини низького рівня зайнятості осіб з осо-
бливими потребами та обґрунтовано перспе-
ктивні напрями вдосконалення державного 
регулювання зайнятості інвалідів в Україні. 

Ключові слова 
Люди з інвалідністю, зайнятість, механіз-

ми, державне регулювання. 
І. Вступ 
Проблема забезпечення зайнятості осіб з 

обмеженими можливостями в Україні є акту-
альною у зв’язку з тим, що ці люди склада-
ють ту групу суспільства, чисельність якої 
постійно зростає. На сьогодні в Україні живе 

2,5 млн осіб-інвалідів. Майже кожен 18-й наш 
співвітчизник – інвалід, тобто людина, яка 
потребує допомоги та підтримки від держави 
не тільки в грошовому еквіваленті, а, перш за 
все, допомоги у створенні умов для інтеграції 
в економічне та суспільне життя.  

Актуальність дослідження зумовлена та-
кож необхідністю формування нових теорети-
чних уявлень, методології розвитку соціальної 
політики в Україні, адекватної новим змінам 
та сучасним економічним реформам. 

Вагомий внесок у розвиток соціальної 
державної політики щодо зайнятості інвалі-
дів, їх трудового потенціалу та відповідного 
ринку праці зробили О. Бабак, І. Гладка, 
Л. Колєшня, О. Лесько, Е. Лібанова, Н. Ма-
линовська, В. Марунич, О. Петроє, Н. Пла-
хотнюк, В. Скаковська, В. Сушкевич та ін. 

Проблема, що становить об’єкт нашого 
дослідження, є достатньо розробленою у 
вітчизняній науці. Попри це, вимагають по-
дальшої конкретизації і наукового осмис-
лення причини низької зайнятості осіб з об-
меженими можливостями. Крім того, нагаль-
ними залишаються подальші розробка і те-


