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Чорна Наталія
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
Анотація
Обґрунтовано необхідність збереження культурної спадщини України у зв’язку з колосальну її роль в
етно- та націогенезі українства, розвитку культурного світогляду народу, ствердженні почуття
національної гідності, необхідних для наступних етапів державотворення, а також визнання світовим
співтовариством та взаємовигідної співпраці з провідними його суб’єктами. Розглянуто проблеми
збереження об'єктів культурної спадщини України, роль держави, окремих осіб та організацій у їх вирішенні.
Ключові слова: Україна, культурна спадщина, об’єкти культурної спадщини, збереження культурної
спадщини.
Chorna Nataliia
THE PROBLEMS OF CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE
Annotation
The necessity of preserving the cultural heritage of Ukraine in connection with its colossal role in the ethno- and
nation-genesis of Ukrainians, development of the cultural worldview of the people, affirmation of the sense of national
dignity necessary for the next stages of state formation, as well as recognition by the world community and mutually
beneficial cooperation. objects. The problems of preservation of objects of cultural heritage of Ukraine, the role of
the state, individuals and organizations in their solution are considered.
Key words: Ukraine, cultural heritage, objects of cultural heritage of Ukraine, conservation of cultural heritage of
Ukraine
Постановка проблеми
За кількістю об'єктів культурної спадщини Україну можна без перебільшення віднести до країн з багатим
історичних минулим. Об’єкти культурної спадщини, – всесвітньовідомі та такі, що мають лише національне
чи регіональне значення, – є джерелом поглиблених досліджень і вироблення нових знань, наукових теорій і
гіпотез, що впливають на свідомість суспільства, формують його культурний світогляд, почуття національної
гідності, закладають фундамент для наступного розвитку, визнання світовим співтовариством та
взаємовигідної співпраці з провідними його суб’єктами.
Збереження культурної спадщини станом на тепер є одним із найбільш проблемних напрямів діяльності у
сфері культури, оскільки її об’єкти є найбільш вразливими щодо зовнішніх деструктивних впливів і досить
часто знаходяться на перетині протилежних інтересів держави як головного суб’єкта збереження культурної
спадщини, і зацікавлених громадських організацій та рухів, з одного боку, та суб’єктів господарчої діяльності
– з іншого. При цьому інституційне і правове забезпечення збереження культурної спадщини України має
певні недоліки, які негативно позначаються на пам’яткоохоронній діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження
Згідно Ст. 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» (2000 р.), культурна спадщина – це
сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини [1]. Об’єктом
культурної спадщини, відповідно, є визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини,
пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти (об'єкти підводної культурної та
археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно
від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного,
історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
Національне законодавство розрізняє поняття «нерухомий об'єкт культурної спадщини» та «рухомі
предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами культурної спадщини». Станом на тепер на державному обліку
в Україні перебувають 130 тис. пам'яток історико-культурної спадщини, з яких 56 тис. – пам'ятки історії, 7
тис. – пам'ятки монументального мистецтва, близько 15 тис. – пам'ятки містобудування та архітектури.
Нерухомі святині зберігаються просто неба, інші пам'ятки історії, матеріальної та духовної культури нації – у
музеях України.
Об’єкти культурної спадщини, занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України або взяті на
державний облік відповідно до законодавства, є пам'ятками культурної спадщини. Відповідно до їхньої
археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності, але
незалежно від форм власності, пам’ятки заносяться до Реєстру національного чи місцевого значення.
Започаткований у 2000 р. на виконання Закону, станом на 01.01.2021 Реєстр містить 12 044 позиції, з них 907
– за категорією національного значення, 11 137 – місцевого значення. Найбільше пам’яток, внесених до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України, розташовані в Дніпропетровській області (20% всіх
пам’яток, внесених до Реєстру), АР Крим (12%), Одеській (11%), Харківський (10%) областях, м. Київ
(11%). Що ж до співвідношення кількості внесених до Реєстру пам'яток до загальної кількості об'єктів
культурної спадщини, виявлених на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (%),
відповідно до інформації, оприлюдненої Міністерством культури та інформаційної політики України,
найвищим воно є у м. Київ – 27 %, в Одеській (23 %) та Дніпропетровській (17 %) областях [2].
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Крім того, на території України є шість об'єктів історико-культурної спадщини, включених до Списку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (0,65 % від загальної кількості об'єктів Світової спадщини у світі). Це –
Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та Києво-Печерська лавра, Ансамбль
історичного центру м. Львова, Транскордонний об'єкт науково-культурної спадщини «Дуга Струве»,
Резиденція митрополитів Буковини та Далмації, Дерев’яні церкви Карпатського регіону України та Польщі,
Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора. У 2021 р. український Уряд виступив із пропозицією
внести до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО ще 17 об'єктів [3].
Що стосується об'єктів культурної спадщини, включених до Реєстру, їх кількість постійно змінюється:
знищені чи втрачені об’єкти з реєстру вилучаються, натомість додаються нові позиції. Останні вносяться до
Реєстру за процедурою, визначеною Законом України «Про охорону культурної спадщини». Власники
пам’ятки (місцеві органи влади відповідно до компетенції) готують пропозиції для включення в Реєстр та
подають сформований пакет необхідних документів до Міністерства культури та інформаційної політики
України. Відповідний Наказ про включення об’єкта до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
готується за підсумками роботи профільної Експертної комісії. На практиці така процедура триває довго і не
завжди увінчується успіхом. Серед основних причин повільного та недосконалого наповнення Реєстру –
надто складна і тривала процедура підготовки облікових документів, слабкий кадровий потенціал підрозділів
місцевих органів виконавчої влади, що відповідають за охорону культурної спадщини і до повноважень яких
належить подання пропозицій про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України [4].
Однією з найсерйозніших проблем, які на сьогодні існують у цій сфері, є збереження пам'яток минувшини.
Як відомо, значну частину об’єктів історико-культурної спадщини України було втрачено внаслідок тривалих
і жорстоких війн, цілеспрямованого знищення в роки тоталітарного режиму. Разом з тим, попри міжнародні
зобов’язання, взяті на себе офіційним Києвом, та положення Ст. 54 Конституції України, згідно якої держава
має забезпечувати збереження об'єктів, що становлять культурну цінність, Україна і в наш час продовжує
щорічно втрачати сотні пам’яток. Так, нині історичне середовище багатьох міст перебуває в кризовому стані,
історично цінна забудова, включаючи пам’ятки архітектури, руйнується та безповоротно втрачається,
практично безкарно знищуються об’єкти нерухомої культурної та археологічної спадщини, проводиться
дисгармонійна забудова в історичних ареалах населених місць, спотворюється їх традиційне середовище,
умови життєдіяльності в історичних центрах поселень знаходяться на неприпустимо низькому рівні,
соціально-демографічний склад населення стрімко погіршується. Спостерігається також різке падіння обсягу
реставраційних робіт та зменшення кількості історичних поселень, де проводилася б реставрація пам’яток.
Причин цієї мовчазної трагедії декілька: крім уже зазначеної недосконалості процедури реєстрації об’єктів
культурної спадщини, дають про себе знати недостатня популяризація історико-культурної спадщини серед
населення та нерозуміння багатьма сучасниками цінності об’єктів, що нас оточують, слабкість чинного
законодавства в частині захисту історико-культурних пам'яток і покарання за скоєні щодо них
правопорушення, відсутність спеціальної професійної підготовки та недостатня кількість кваліфікованих
кадрів у сфері охорони культурної спадщини, нерозвиненість державно-приватного партнерства у сфері
охорони культурної спадщини та її розвитку, відсутність належного державного фінансування
пам’яткоохоронної галузі та часто «залишковий» принцип виділення коштів на реставраційні роботи.
Останніх, згідно інформації Міністерства культури та інформаційної політики України, потребують близько
80 % об'єктів культурної спадщини.
Безперечно, проблема фінансування охорони, збереження та розвитку об'єктів культурної спадщини в
Україні є однією з тих, які потребують якнайшвидшого вирішення. Традиційно найбільш використовуваним
джерелом фінансування історико-культурних пам’яток в Україні є кошти місцевих бюджетів. Із загального та
спеціального фондів Державного бюджету України фінансується діяльність щодо збереження об'єктів
культурної та природної спадщини, включених і запропонованих до включення до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Так, статус об’єкта (в т. ч. потенційного) Світової спадщини ЮНЕСКО дає об’єкту
значні переваги: будучи своєрідними візитівками держави на міжнародному рівні, забезпечуючи їй престиж
та промоцію у світі, такі об’єкти перебувають під особливою опікою влади та громад і гарантовано отримують
фінансування на охорону, реконструкцію та розвиток. Із державного бюджету виділяються субвенції на
дофінансування окремих проєктів та утримання пам’яток у статусі національних. Прикладами використання
бюджетних джерел фінансування МКС в Україні є державні, обласні, районні, міські програми збереження
культурної спадщини, а також програми і стратегії розвитку культури. Як відомо, у 2020 р. Кабінетом
Міністрів України було анонсовано Програму «Велике будівництво. 100 об'єктів культури», початок
реалізації якої запланований на 2021 р. [5]. За розрахунками Міністерства, на відновлення перших 100 культурних об’єктів у 2021 р. може піти 10–15 млрд грн. Загалом же на реалізацію програми протягом найближчих
чотирьох років передбачається витратити щонайменше 55 млрд грн.
Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини», крім місцевих і державного
бюджетів, донорами коштів для об'єктів культурної спадщини можуть бути також власники та розпорядники
пам’яток, замовники робіт, спонсори, меценати. Окремим джерелом фінансування є приватні кошти, які
враховують ресурси фізичних осіб і організацій та залучаються через благодійні фонди, колективне
фінансування, аукціони тощо. Попри те, що в Україні практика використання таких джерел лише починає
розвиватися, вона також позначена певними успіхами. Так, упродовж останніх років благодійними фондами
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«Софос», «Корона князів Острозьких», «Збереження історико-архітектурної спадщини міста Львова»,
«Спадщина.UA», благодійним фондом Ріната Ахметова, Польським фондом культурної спадщини були
реалізовані кілька десятків тематичних проєктів [6]. Важливим джерелом фінансування об'єктів культурної
спадщини, згідно Закону, є грантові кошти. За обсягами фінансування станом на тепер переважають
європейські організації, а формами їх отримання є міжнародна технічна співпраця, гранти організацій та
фондів. За наявною інформацією, протягом 2007-2020 рр. у рамках реалізації шести програм транскордонного
співробітництва України та сусідніх державам було успішно виконано 16 грантових проєктів.
Висновки
Культурна спадщина відіграє важливу роль у збереженні минулого, формуванні історичної пам’яті і
національної свідомості народу, суспільних поглядів та позиції громадян. Збереження об’єктів культурної
спадщини, їх популяризація та дбайливе використання, у світлі зазначеного, є одним із пріоритетних завдань
розбудови незалежної Української держави і від того, наскільки успішно вдасться скласти цей екзамен, значно
залежатиме успіх державотворення, перспективи європейської інтеграції та утвердження України у якості
повноправного суб’єкта світового співтовариства.
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