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«Актуальні проблеми правового забезпечення державної культурної 

політики». Аналітична записка  

<…> Висновки: Необхідне оновлення правового забезпечення 

державної культурної політики сприятиме забезпеченню якісного 

гуманітарного та культурного поступу українського суспільства, а визнання 

пріоритетності культури у реалізації державної політики на законодавчому 

рівні  сприятиме  процесу консолідації суспільства на шляху забезпечення 

соціально-економічного поступу, збереження громадянської та національної 

ідентичності, зміцнення інтелектуального потенціалу суспільства, 

підвищення рівня доступності широких верств населення до культурних 

послуг та благ, зміцнення патріотизму, гармонізації міжнаціональних 

відносин, адаптації українців до європейських культурних та гуманітарних 

цінностей   (Національний інститут стратегічних досліджень).  

Рекомендації:  

Адміністрації Президента України:  

–  від імені глави держави як суб’єкта  законодавчої ініціативи 

запропонувати розробку окремого законопроекту, яким передбачити 

внесення змін та доповнень до Конституції України. Конституція України 

має містити окрему статтю, присвячену культурі та її значенню  в  розвитку  

українського суспільства, у якій визначити засади державної культурної 

політики.   

Кабінету Міністрів України,  Міністерству культури України, 

Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності:  

–  у  підготовці  проекту  нової  редакції  Закону України  «Про  

культуру» визначити актуальними пріоритетами  культурної державної 

політики такі: 1)  розвиток «людського потенціалу», який,  зокрема,  полягає  

у формуванні креативних можливостей українського суспільства; 

2) забезпечення економічної самодостатності культурної сфери; 3)  розвиток 

державних та громадських інститутів, які сприяють реалізації інноваційної 

культурної діяльності; 4) створення законодавчої бази та системи 

правозастосування у сфері авторського права та прав інтелектуальної 

власності; 5) зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази закладів 

культури; 6)  розвиток професійної освіти у сфері культури та мистецтва, 

державна підтримка розвитку наукових досліджень у сфері культури; 

7) завдання формування культурної політики на територіях, постраждалих 

унаслідок військових дій в окремих районах Донецької та Луганської 

областей та прилеглих до них територій; 8) необхідність створення  системи 

державного протекціонізму у просуванні української культури та мистецтва у 

світі.  

Кабінету Міністрів України, Міністерству культури України:  

–  розробити  підзаконні акти, що визначають механізм реалізації 

відповідної норми Податкового кодексу України, згідно з якою створення, 
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постачання, просування, реставрація  та  розповсюдження національного 

культурного продукту звільняється від сплати ПДВ.  

Міністерству культури України  із залученням недержавних 

експертних структур та представників мистецької громадськості:  

–  пришвидшити підготовку та внесення до Верховної Ради України 

законопроекту «Про національний культурний продукт», що уможливить 

застосування зазначеної норми Податкового кодексу України.  

Кабінету Міністрів України, Міністерству культури України:  

– завершити розробку структури т. зв. «культурного кошика» – набору  

культурних благ, які гарантуються державою. Набір культурних 

гарантій має бути затверджений урядом і належним чином профінансований 

коштом державного бюджету. Враховуючи значущість культури для 

розвитку суспільства, необхідно на законодавчому рівні визначити, яка 

частка ВВП у відсотках має спрямовуватися на потреби культурної галузі.    

Комітетові Верховної Ради України з питань культури і духовності:  

– під час опрацювання законопроекту № 6738 від 17.07.2017 дати чітке 

формулювання визначення поняття «креативні індустрії» з метою уникнення 

непорозумінь у практичному застосуванні цієї новації. А саме, визначити, що 

«креативні індустрії  –  це  види  економічної  та  гуманітарної  діяльності, що 

мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через 

культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їхні продукти та 

послуги є наслідком індивідуальної або колективної творчості, навичок і 

таланту. Професії, що належать до креативних індустрій, визначаються у 

Класифікаторі професій України».  

– забезпечити розгляд на найближчому пленарному засіданні Верховної 

Ради України проекту  закону № 6707 від 13.07.2017 «Про внесення  змін до 

Закону України «Про Український культурний фонд» (щодо уточнення 

деяких положень)».   

Повний текст  
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