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У молодій незалежній демократичній державі, яка проходить крізь складні 
трансформаційні процеси, роль культури набуває особливої важливості, з чого 
випливає і ключова роль державної культурної політики.  

Така політика має забезпечувати правові, інституційні, фінансові умови 
для розвитку сучасної української культури як ключового чинника формування 
зрілого демократичного суспільства, сталої національної ідентичності, що буде 
необхідною передумовою успішного входження України до світової спільноти 
розвинених демократичних держав.  

В Україні культурною сферою опікуються не лише Мінкультури, а й інші 
органи виконавчої влади (напр., Держтелерадіо, Мінмолодьспорт, Міністерство 
культури і туризму). Їхню роботу координує віце-прем’єр-міністр з гуманітарних 
питань.  

В Україні діє Державна програма підтримки творчої молоді, 
присуджуються мистецькі гранти Президента та Президентські стипендії для 
обдарованої мистецької молоді, фінансово підтримуються численні мистецькі 
конкурси та фестивалі для молодих митців.  

Стан фінансування культури визначається обсягами бюджетних та 
позабюджетних коштів, що виділяються та залучаються на культурні потреби, а 
також нормативною базою і механізмами розподілу та використання цих коштів. 
Починаючи з 2001 року бюджетне фінансування культури зростає, хоча й 
залишається скромним за європейськими мірками. Частка культури в загальних 
видатках Державного бюджету України протягом останніх років складала 0,5-
1%, з місцевих бюджетів виділялось менше 2%.  

Фінансування галузі зі зведеного бюджету зросло в 2001-2006 роках з 830,2 
до 2529,5 тис. грн. – в 3,0 рази. При цьому фінансування з державного бюджету 
зросло в майже в 4 рази, а з місцевих бюджетів, з яких фінансуються, зокрема, 
заклади культури сіл, селищ та малих міст – лише в 2,8 рази. Бюджетні видатки 
на душу населення в середньому по Україні збільшились з 17,5 грн в 2001 році 
до 53,0 грн в 2006 році. 

Частина коштів місцевих бюджетів та позабюджетних коштів 
використовується для проведення ремонтних робіт в закладах культури.  

В останні роки відбулася низка позитивних змін: запроваджено податкові 
пільги для національного книговидання, значно посилилася боротьба з 
„піратством”, помітно зросли бюджетні видатки на закупівлю українських 
книжок для бібліотек, на підтримку гастролей вітчизняних виконавських 
колективів по Україні.  


