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ВСТУП 

 

Реформування всієї гуманітарної сфери українського суспільства, 

проведення змін, спрямованих на децентралізацію публічного управління 

в галузі культури та мистецтва потребує нових підходів, методів, ідей і 

принципів та втілення їх у життя. Головною проблемою є ситуація, що 

виникла внаслідок болісної адаптації закладів соціально-гуманітарної 

сфери до ринкових відносин. Кризова ситуація у цій галузі значною мірою 

обумовлена нездатністю держави в умовах економічних труднощів 

утримувати за бюджетні кошти на необхідному рівні фінансування 

соціально-культурної сфери. 

У кожній країні на основі вибору фінансових методів, форм і 

механізмів складається власна модель багатоканального фінансування 

сфери культури і мистецтва. Вона формується в рамках національної 

моделі бюджетування і визначається її специфікою, зокрема, ступенем 

централізації чи децентралізації державного управління, характером 

бюджетних відносин між різними рівнями влади і бізнесу, соціальною 

орієнтацією і бажаними методами державного регулювання економіки.  

Серйозний вплив на принципи і модель фінансування мають такі 

фактори, як ставлення держави до культури і мистецтва, особливості 

державної політики в цій сфері, рівень розвитку благодійності, 

спонсорства та меценатства. В останні роки частка витрат на культуру в 

зведеному бюджеті України становила близько 2,0-2,5%.  

В цілому особливості розподілу бюджетних витрат на культуру в 

кожній країні по різним рівням влади значною мірою визначаються 

ступенем централізації державного управління та сформованими 

національними пріоритетами, програмами і т. д. 

На жаль, питання фінансування культури і мистецтва з місцевих 

бюджетів не користується великою популярністю серед науковців. 

Найчастіше дану проблему розглядають у контексті загальнодержавних 



проблем бюджетної системи. Серед науковців, які все ж піднімали дане 

питання, можна виокремити таких вітчизняних учених як В. Бабенко,            

Л. Гладченко, А. Грушина, К. Доломанова, О. Дуленко, О. Євсєєва, Т. 

Жибер, І. Конєва, І. Крисіна, Є. Малік, Т. Мартинова, В. Мельник, Т. 

Настич,            В. Опарін, О. Притуп, С. Сіренко, О. Тимченко, В. Тропіна, 

В. Федосов,        Н. Фесенко, В. Черба, Ю. Юринець, С. Юрій та ін. Саме 

тому тема нашого дослідження є доволі важливою. 

Теоретичні, методологічні та методичні підходи до вивчення впливу 

культурного фактору на економіку, фінансування некомерційних 

культурних закладів подані у працях таких зарубіжних вчених, як У. 

Баумоль, У Боуен, А. Скотт, С. Анхольт, Г Хофстед та ін. 

Метою даної роботи є аналіз фінансування галузі культури та 

мистецтва, оцінка ефективності використання видатків на культуру та 

мистецтво з бюджету м. Києва. 

З урахуванням визначеної мети в магістерській дипломній роботі 

були поставлені наступні завдання: 

 визначити сутність бюджетного фінансування на культуру та 

мистецтво в Україні загалом та на місцевому рівні зокрема; 

 дослідити нормативно-правове та інформаційне забезпечення 

фінансування видатків на культуру та мистецтво з бюджету м. Київ; 

 здійснити критичний огляд наукових публікацій з питань 

фінансування сфери культури та мистецтва; 

 розглянути методику та інструментарій аналізу бюджетних 

видатків на культуру та мистецтво; 

 провести аналіз фінансування досліджуваної галузі у м. Києві 

протягом 2013 -2017 рр.; 

 здійснити оцінку ефективності використання видатків на 

культуру та мистецтво бюджету м. Києва; 



 виявити основні проблеми фінансування галузі «Культура та 

мистецтво» з бюджету м. Києва та запропонувати шляхи їх вирішення; 

 дослідити зарубіжний досвід системи державного фінансового 

забезпечення культурних благ: висновки для України; 

 визначити шляхи оптимізації фінансування галузі «Культура 

та мистецтво» з бюджету столиці. 

Об’єкт дослідження – аналіз та оцінка фінансування галузі культури 

та мистецтва з бюджету м. Києва та шляхи його оптимізації. 

Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають з 

приводу розподілу і використання бюджетних коштів на культуру і 

мистецтво м. Києва.  

З метою виконання завдань були використані наступні методи 

дослідження: діалектичний (для розгляду проблем дослідження у 

розвитку, з урахуванням причинно-наслідкових зв’язків), аналітичний 

(при вивченні законодавчої, нормативної та навчально-методичної 

документації), порівняльний (при дослідженні світового досвіду 

фінансування культури та мистецтва, зіставлення різних поглядів на 

досліджувану проблему);  статистичний (при підборі та аналізі даних), 

графічний (при побудові таблиць і графіків) та ін. Інформаційною базою 

дослідження періодичні публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, 

спеціалізована література, аналітичні і статистичні дані КМДА. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

рекомендацій та методичних положень, які можуть бути використані у 

практичній діяльності досліджуваного об’єкта.  

Магістерська дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури, що включає 82 джерела. 

Робота викладена на 99 сторінках, містить 12 рисунків і 16 таблиць.  
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