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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми дослідження зумовлюється реаліями 

цивілізаційних зрушень, результатом яких стала поява нових загроз для 

світової культурної спадщини та підвищення уваги до проблем 

культуроохоронної діяльності з боку як міжнародних організацій, так і 

окремих держав світу. Тому охорона культурної спадщини, вироблення 

ефективних підходів до її збереження та популяризації є одним з 

пріоритетних напрямів сучасної внутрішньої та зовнішньої політики 

України і суттєво впливає на характер співробітництва держави з 

ЮНЕСКО у сфері охорони та збереження Світової культурної спадщини. 

Внаслідок прийняття Конвенції ЮНЕСКО про охорону світової 

культурної та природної спадщини, у 1972 р. на міжнародному рівні було 

чітко зафіксовано та узгоджено порядок збереження та популяризації 

об’єктів культури та природи, які становлять частину надбання 

універсальної культури людства та мають виняткове значення не лише для 

самої держави, на території якої вони знаходяться, але й для людства у 

цілому. Це суттєво вплинуло на характер співробітництва Україні з 

ЮНЕСКО у сфері охорони та збереження культурної спадщини, оскільки 

одна з ключових ідей Конвенції полягала у створенні організаційних, 

інституціональних і нормативних засад взаємодії міжнародної системи 

колективної охорони культурної спадщини та різноманітних 

внутрішньополітичних заходів з метою підвищення їх ефективності. Таким 

чином, Україна, як учасниця Конвенції ЮНЕСКО, з 1988 р. взяла на себе 

зобов’язання забезпечувати охорону об’єктів Світової культурної 

спадщини розташованих на її території. У цьому сенсі особливого 

значення набуває проблема розробки комплексної системи заходів, які б 
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поєднали внутрішній і міжнародний вектор діяльності держави щодо 

збереження й охорони культурної спадщини.  

Водночас актуальність дослідження зумовлюється й тим, що проблема 

охорони та збереження культурної спадщини у сучасних умовах 

виявляється тісно пов’язаною із забезпеченням подальшого розвитку 

світової культури як такої, оскільки в умовах стрімкого зростання темпів 

економічного, промислового, фінансового, соціального та політичного 

розвитку і переосмислення ролі культуроутворюючих факторів у 

зазначених процесах, особливої значущості набуває закріплення певних 

інститутів, які дозволяють зберігати зв’язок із культурним та історичним 

минулим і забезпечують поступальний розвиток людської спільноти у 

загальному культурному просторі. 

Проблема охорони пам’яток культури, збереження культурної 

спадщини та міжнародного співробітництва ЮНЕСКО й України у 

зазначеній галузі вже порушувалась як у вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідженнях. Утім, незважаючи на значну кількість робіт, необхідно 

визнати, що досі проблематика виявлення ролі ЮНЕСКО в охороні та 

збереженні культурної спадщини в Україні ще не набула свого всебічного 

аналізу, що власне і зумовлює актуальність дослідження. 

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. 

Наукове дослідження виконане у рамках планової державної тематики 

Дипломатичної академії України при МЗС України «Трансформації 

міжнародних відносин нового і новітнього часу та Україна: політичні, 

дипломатичні та економічні фактори в глобальному і регіональному 

вимірах» (номер державної реєстрації 0110U005981). 

Мета і завдання дослідження. Головна мета дисертації полягає у 

всебічному комплексному аналізі стратегії співробітництва ЮНЕСКО й 

України у сфері охорони та збереження культурної спадщини, виявленні 

передумов, основних етапів, напрямів і форм міжнародної співпраці 

України у сфері захисту Світової культурної спадщини й обґрунтуванні 
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пропозицій щодо удосконалення культуроохоронної та пам’яткоохоронної 

діяльності в Україні у контексті її міжнародних зобов’язань. 

Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 

•  охарактеризувати стан наукової розробки теми та джерельну базу 

дослідження; 

•  з’ясувати концептуальні детермінанти проблематики охорони та 

збереження культурної спадщини, критично переосмислити сучасні 

наукові теоретико-методологічні підходи до аналізу поняття «культурна 

спадщина» та розкрити міждисциплінарний характер феномену культурної 

спадщини; 

•  розкрити особливості організації, функцій і форм діяльності 

ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини, встановити значення та 

роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини людства; 

•  дослідити еволюцію стратегії ЮНЕСКО у сфері збереження 

культурної спадщини;  

•  проаналізувати основні історичні етапи участі України у 

міжнародній діяльності ЮНЕСКО у сфері охорони та збереження 

культурної спадщини;  

•  дослідити еволюцію політики у сфері охорони та збереження 

культурної спадщини України у контексті її міжнародних зобов’язань;  

•  конкретизувати напрями міжнародної та державної політики 

України щодо пам’яткоохоронної діяльності, визначити її місце у сучасній 

системі міжнародної співпраці. 

З урахуванням зазначеної мети і завдань об’єктом дослідження 

виступає ЮНЕСКО як міжнародна організація, діяльність якої направлена 

на охорону та збереження культурної спадщини. 

Предметом дослідження є роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні 

культурної спадщини України. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють травень 1954 р. – 2010 р. 

– період активного залучення України до міжнародного 
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пам’яткоохоронного руху.  

Нижня межа дисертаційного дослідження пов’язана з набуттям УРСР 

членства в ЮНЕСКО (1954 р.) та включенням її до активної роботи у 

справі збереження Світової культурної спадщини. 

Верхня межа є роком останньої ратифікації (ратифіковано Законом 

України від 20.01.2010 р.) конвенції ЮНЕСКО – Конвенції про охорону та 

заохочення розмаїття форм культурного самовираження (2006 р.) та 

входження України до керівного складу Ради Конвенції про охорону 

підводної культурної спадщини, що означило новий етап у 

взаємовідносинах ЮНЕСКО – Україна. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні 

комплексного дослідження історичних, міжнародних, організаційних, 

нормативних та інформаційних засад охорони та збереження культурної 

спадщини в Україні в аспекті її співпраці з ЮНЕСКО. Результати, які були 

одержані під час дослідження та найповніше визначають його наукову 

новизну, розкриваються у таких положеннях:  

вперше: 

• на оригінальних джерелах досліджено спричинену діяльністю 

ЮНЕСКО в Україні трансформацію стратегії охорони та збереження 

культурної спадщини в Україні, встановлено тенденцію до розширення 

змісту поняття культурної спадщини у практиці міжнародного 

співробітництва та державної політики України у сфері охорони та 

збереження культурної спадщини, яке не обмежується матеріальними 

об’єктами та включає у себе таку сферу, як нематеріальна культурна 

спадщина, що також є об’єктом збереження та захисту на національному і 

міжнародному рівнях; 

• доведено, що ефективність культуроохоронної діяльності в Україні в 

аспекті її міжнародної співпраці з ЮНЕСКО залежить від комплексного 

характеру реалізації цілей і завдань у частині створення належних 

політичних, правових, економічних, фінансових, організаційно-
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матеріальних, інформаційних умов для функціонування органів державної 

влади й інститутів громадянського суспільства, які ставлять за мету 

охорону та збереження культурної спадщини; 

узагальнено, поглиблено та уточнено: 

• узагальнено наукові уявлення про проблему культурної спадщини у 

вітчизняній та світовій історичній науці, представлено міждисциплінарний 

характер феномену культурної спадщини, базуючись на основі залучення 

широкого кола оригінальних джерел; 

• уточнено класифікацію основних заходів культуроохоронного 

характеру на національному рівні, що випливають з рекомендацій 

ЮНЕСКО і передбачають забезпечення охорони, збереження, 

відродження, популяризацію надбань культурної спадщини України; 

залучення громадян до збереження цінностей культури та культурної 

спадщини; забезпечення спадковості поколінь, консолідації суспільства на 

основі культурних цінностей; створення єдиного інформаційного 

простору, орієнтованого на розв’язання проблем відродження культурної 

спадщини України; недопущення дій, що призводять до втрати 

автентичних об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; 

виявлення критичних ситуацій у сфері збереження культурної спадщини, 

пошук шляхів їх подолання; 

• доведено, що активізація міжнародної співпраці України з ЮНЕСКО 

передбачає трансформацію державної політики України у сфері культури з 

метою забезпечення збереження і примноження національного 

культурного надбання, врегулювання відносин суб’єктів діяльності у сфері 

культури, визначення пріоритетів діяльності держави у сфері охорони та 

збереження культурної спадщини, підстав, умов та порядку надання 

державної підтримки у сфері культури, сприяння формуванню 

ефективного механізму впливу громадськості на державну політику щодо 

охорони та збереження культурної спадщини України. 

набуло подальшого розвитку: 
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• тлумачення поняття «збереження культурної спадщини» як 

цілеспрямованої, організаційно визначеної, інституціонально 

структурованої та функціонально зумовленої діяльності громадських 

організацій, держави та міжнародної спільноти щодо збереження, 

убезпечення та відтворення матеріальних і нематеріальних об’єктів 

культурної спадщини, а також усталених суспільних відносин, які з цим 

пов’язані; 

• дослідження еволюції концепту збереження культурної спадщини 

людства в історії міжнародних відносин, проаналізовано основні етапи 

формування міжнародної стратегії охорони та збереження культурної 

спадщини, доведено, що створення ЮНЕСКО було об’єктивно необхідним 

кроком й відповідало прагненню світової спільноти до гуманітарного 

співробітництва після Другої світової війни, а загальна геополітична 

ситуація вимагала об’єднання зусиль світового співтовариства для захисту 

прийдешніх поколінь, що зумовило формулювання основних цілей 

діяльності ЮНЕСКО у сфері охорони та збереження культурної спадщини. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у всебічному, 

комплексному та прогностичному аналізі базових засад охорони та 

збереження культурної спадщини в Україні в аспекті її співпраці з 

ЮНЕСКО. Результати дослідження спрямовані на подальший розвиток 

науки міжнародних відносин, поглиблення знань про сутність діяльності 

ЮНЕСКО щодо охорони та збереження культурної спадщини, її структуру 

та функції, а також вплив на культуроохоронні, державотворчі та 

правотворчі процеси в Україні. 

Матеріали, положення та висновки дисертації можуть бути покладені 

в основу створення навчальних курсів із всесвітньої історії, історії та теорії 

міжнародних відносин, культурології, міжнародного права, 

пам’яткознавства, спецкурсів, що присвячені проблематиці охорони та 

збереження культурної спадщини, інших галузевих навчальних дисциплін, 
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а також можуть використовуватися при підготовці підручників і 

навчальних посібників для вищих навчальних закладів України. 

Окрім того результати дослідження можуть бути використані 

державно-владними структурами у практично-політичній діяльності для 

розробки подальшої комплексної програми дій України на міжнародній 

арені з метою удосконалення діючої системи охорони та збереження 

культурної спадщини, інтенсифікації співпраці з ЮНЕСКО й іншими 

організаціями, урізноманітнення форм і методів цієї співпраці, розробки 

нових пропозицій та ініціатив України у галузі міжнародної системи 

культуроохоронних заходів.  

Висновки та пропозиції, викладені у дисертації можуть бути 

використані при вдосконаленні вітчизняного законодавства у частині 

охорони та збереження культурної спадщини, внесенні змін і доповнень до 

чинних законів України та інших нормативно-правових актів, які 

регулюють діяльність державних установ і недержавних організацій у 

культуроохоронній сфері. 

Апробація результатів дослідження. Результати наукового 

дослідження було апробовано на міжнародних, всеукраїнських та 

студентських науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній 

науковій конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та 

практичний вимір» (м. Київ, 27-28 жовтня 2010 р.); Другій міжнародній 

науковій конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів 

«Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (м. Рівне, 8-9 

грудня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна 

зовнішня політика України в контексті суспільної модернізації: засади, 

пріоритети та шляхи практичного здійснення» (м. Київ, 28 квітня 2011 р.), 

Міжнародній науковій конференції «Народна дипломатія як фактор 

розвитку громадянського суспільства» (м. Київ, 13 грудня 2011 р.); 

Четвертій міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології 



 12 
та етнології» (м. Одеса, 12-13 березня 2012 р.); Третій міжнародній 

науково-практичній конференції «Всесвітня історія та актуальні проблеми 

міжнародних відносин» 2012 р. (м. Луганськ, 3-4 квітня 2012 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету-

2012» (м. Київ, 18-19 квітня 2012 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Реструктуризація глобального простору: історичні 

імперативи та виклики» (м. Київ, 15 травня 2012 р.); Другій всеукраїнській 

науковій конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» 

(м. Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р.); Другій всеукраїнській науково-

практичній конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» 

(м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.); Третій всеукраїнській науковій 

конференції «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» 

(м. Сімферополь, 24 квітня 2013 р.), а також на засіданнях кафедри 

дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України 

при МЗС України. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

опубліковано у 8 фахових наукових виданнях, перелік яких затверджено 

МОН України, з яких 2 – у виданнях іноземних держав. 

Структура дисертації відповідає поставленій меті та визначеним 

завданням і складається зі вступу, чотирьох розділів, які поділені на десять 

підрозділів, списку використаних джерел і літератури (419 найменувань). 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА 

МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1. Історіографія проблеми 

Незважаючи на широку наукову історіографічну та джерельну базу, 

дисертантом встановлено, що фундаментальних наукових розробок у 

напрямку дослідження ролі ЮНЕСКО у сфері охорони та збереження 

культурних пам’яток в Україні, як у радянській, так і в сучасній 

вітчизняній і зарубіжній історичній науці, не існує.  

Серед наявних робіт, в яких досліджувалася історія взаємовідносин 

ЮНЕСКО та України, або ж діяльність УРСР-України у даній 

спеціалізованій організації, відсутні не просто узагальнюючі видання щодо 

діяльності даної міжнародної організації безпосередньо в Україні у 

досліджуваній сфері, а й навіть не виділяється в окремий розділ такий 

сектор діяльності ЮНЕСКО в Україні, як охорона культурної спадщини. 

На думку автора, літературу, що стосується теми дослідження, 

доцільно поділити на три основні групи:  

а) радянська історіографія (1955-1991 рр.);  

б) українська історіографія (з 1991 р. і до нашого часу);  

в) зарубіжна історіографія (з 1955 р. і до нашого часу). 

Радянська історіографія. Даний пласт наукового доробку вивчення 

проблеми охорони та збереження культурної спадщини представлений 

широким колом фундаментальних праць, присвячених різним аспектам 

феномену. Говорити ж про безпосереднє висвітлення взаємовідносин 

ЮНЕСКО – УРСР можна лише після 1954 р., коли країни-члени ООН, що 

представляли СРСР, прийняли рішення про вступ до ЮНЕСКО. 
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Однією з перших у радянській історіографії робіт присвячених 

ЮНЕСКО стала праця М. Нєгіна [275], яка представляє собою науково-

популярний нарис пропагандистського характеру, що висвітлює структуру 

та основні сфери діяльності даної організації, розкриває позиції делегацій 

СРСР, БРСР та УРСР при розгляді тих чи інших ключових питань 

насамперед політичного характеру: расова дискримінація, 

антиколоніалізм, боротьба за мир, роззброєння тощо. Натомість ні про 

роль ЮНЕСКО у захисті культурних цінностей (за винятком 

фрагментарних згадок), ні про позиції радянських делегацій у контексті 

даного питання дана брошура інформації не подає. 

Досить плідними для радянської історіографії у висвітленні 

взаємовідносин ЮНЕСКО та радянських республік стали 1960-ті роки. 

Одна за одною виходять науково-популярні нариси В. Колбасіна [239], 

М. Петрачкова та Т. Коваленко-Косарик [287], «ЮНЕСКО и 

современность» [337] та інших. Їх видання були присвячені до ювілейних 

дат: десятиріччя вступу Білоруської та Української РСР до ЮНЕСКО та 

двадцятиріччя діяльності даної організації. Усі вони подібні за характером 

і змістом до вищезгаданої праці М. Нєгіна, але автори більш ґрунтовніше 

почали підходити до розкриття ролі ЮНЕСКО у сфері збереження 

культури та культурних цінностей. Так у колективні праці «ЮНЕСКО и 

современность» автори висвітлили роль ЮНЕСКО у вивченні, поширенні 

та збереженні світової культури через 10-тирічну програму «Основний 

проект взаємного визнання культурних цінностей Сходу і Заходу» (проект 

«Схід-Захід»); характеризують програму вивчення національних культур 

країн світу; підкреслюють важливу роль ЮНЕСКО у вивченні проблем 

міжнародного культурного співробітництва без чого збереження 

культурних пам’яток неможливе [337, с.134-159]. 

Пропагандистсько-узагальнюючий характер має і праця 

«Специализированные учреждения ООН в современном мире», де автори 

зосередилися на таких питаннях діяльності ЮНЕСКО як забезпечення 
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миру та мирного співіснування, програми допомоги країнам, що 

розвиваються, ліквідація неписьменності у цих країна тощо, ігноруючи 

проблеми збереження культурної спадщини у світі, не говорячи вже про 

УРСР [312, с.57-90].  

Хотілося б детальніше зупинитися на брошурі М. Петрачкова та 

Т. Коваленко-Косарик, оскільки це перша праця, що безпосередньо 

торкається взаємовідносин УРСР та ЮНЕСКО у радянські часи. У своїй 

роботі автори зазначають про проект «Схід-Захід», який передбачав 

«широке міжнародне співробітництво у вивченні як стародавньої, так і 

сучасної культури країн Сходу і Заходу» [287, с.21], але даному проекту 

приділяється лише три сторінки. 

У розрізі досліджуваного питання автори досить детально розкрили 

роль ЮНЕСКО у вшануванні пам’яті Т.Г. Шевченка у 150-річний ювілей 

від дня його народження (с.55-64), що «дало можливість народам світу 

краще ознайомитися з життя і творчістю Великого Кобзаря» [287, с.64] і 

може бути розцінене як захист «нематеріальних форм культури», що є 

складовою сучасної концепції ЮНЕСКО у сфері посилення міжнародного 

правового захисту «нематеріальних форм культури» [303, с.167].  

У цей же період з’явилася низка праць правового характеру, які 

розглядають місце та роль ЮНЕСКО у формуванні гуманітарного 

міжнародного права. У розрізі даного питання з’явилися роботи 

К. Рубаніка [298], К. Пєєвої [411] та інших, які фрагментарно звертаються 

лише до Гаазької конвенції 1954 р. про захист культурних цінностей у 

випадку збройного конфлікту. 

Починаючи з кінця 1960-х – у 1970-х рр. СРСР включається у 

міжнародний пам’яткоохоронний рух, що призвело до певних зрушень у 

дослідженнях проблеми культурної спадщини як такої. З’являється низка 

праць, що за методологією та спрямованістю дослідження суттєво 

вирізнялися від попередніх розробок. Особливо слід відзначити появу 

першої ґрунтовної монографії за авторства відомого правника 
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М. Богуславського, що була присвячена безпосередньо охороні культурних 

цінностей на міжнародному рівні [188]. У своїй роботі дослідник 

проаналізував міжнародні угоди направлені на забезпечення охорони 

культурних цінностей, показав роль СРСР у справі розвитку міжнародних 

культурних зв’язків і розробці міжнародних угод, охороні пам’яток і 

міжнародного співробітництва, закликаного забезпечити охорону та 

реставрацію пам’яток історії та культури. 

Окрім ролі ЮНЕСКО, яка на думку автора, здійснила значний внесок 

в охорону пам’яток по всьому світу, археологічні розкопки та консервацію 

пам’ятників тощо, вчений розкриває питання охорони культурних 

цінностей і в діяльності інших міжнародних організацій (ІКОМОС – 

Міжнародної ради з питань пам’ятників і пам’ятних місць; ІКОМ – 

Міжнародної ради музеїв та інших). Нажаль, не дивлячись на високий 

науково-теоретичний рівень монографії, автор не лише не звернувся до 

пам’яток УРСР, а й досить побіжно розглянув роль ЮНЕСКО у збереженні 

пам’яток СРСР, зосередившись на внутрішньому законодавстві республік 

СРСР та на світовій правовій практиці – Єгипет, Близький Схід, Західна 

Європа. При цьому автор констатував, що «у доповіді про застосування 

положень Конвенції, представленій ЮНЕСКО Українською РСР, 

зверталася увага на збиток, заподіяний культурним цінностям українського 

народу у період Великої Вітчизняної війни. У цій заяві повідомлялося 

також про законодавчі й інші заходи, що застосовуються в Українській 

РСР для охорони пам’яток культури, про заходи щодо забезпечення 

збереження будівель музеїв і музейних експонатів у разі можливих 

воєнних дій, прийнятих відповідно до положень Конвенції 1954 р., про 

активну пропаганду захисту пам’ятників культури, яка проводиться на 

Україні за допомогою Українського товариства з охорони пам’яток історії 

та культури» [188, с.103], що створило у дисертанта враження про 

відірваність ЮНЕСКО від справи збереження культурних пам’яток на 

теренах УРСР. 
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Діяльність Української РСР у системі головних органів та 

спеціалізованих установ ООН, у тому числі й ЮНЕСКО, стала предметом 

спеціальних досліджень низки радянських науковців-міжнародників і 

пізніше. Нова хвиля робіт (Г. Уранова [325], М. Канаєва [326], 

А. Зленка [222]) була пов’язана із 40-річним ювілеєм ЮНЕСКО, а праця 

Г. Удовенка [324] присвячувалася 40-річному ювілею ООН, ігноруючи 

культурну співпрацю УРСР з ЮНЕСКО. 

Праці Г. Уранова та М. Канаєва розкривають місце та роль ЮНЕСКО 

у системі міжнародних відносин, внесок організації до збереження миру та 

посилення культурних взаємовідносин між народами. Особлива увага 

приділяється висвітленню ролі країн соціалістичного табору у 

культурному взаємообміні. Нажаль автори не згадують про місце УРСР у 

відносинах з ЮНЕСКО, але окремо виділяють важливість даної організації 

у міжнародному культурному співробітництві [326, с.41-46], відзначаючи, 

що ЮНЕСКО «немало робить для збереження світової культурної 

спадщини, сприяє розвитку національних культур…» [326, с.41]. Нажаль 

щодо охорони культурних цінностей автори лише побіжно згадують про 

даний аспект культурницької роботи ЮНЕСКО, не згадуючи про пам’ятки 

СРСР.  

Подібний характер має і вищезгадана науково-популярна монографія 

А. Зленка, де автор досить критично показує тогочасну роль ЮНЕСКО у 

міжнародних відносинах, ставлячи за мету розкрити її «буржуазний 

характер» і доводячи, що «практична діяльність ЮНЕСКО не завжди 

відповідає тим високим і благородним завданням, в ім’я яких вона була 

створена, і не завжди виправдовувала сподівання народів…» [222, с.17]. 

Підводячи підсумок результатам радянської історико-політичної 

науки у вивченні ролі ЮНЕСКО у збереженні культурних пам’яток в 

УРСР можна стверджувати, що хоча окремі автори (М. Богуславський) і 

робили спроби розкрити дану сферу діяльності міжнародної діяльності та її 

правове підґрунтя, але досліджувана проблема так і залишилася у колі 
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практично невивчених. 

Українська історіографія. З початком процесів, що поклали початок 

відродження національної самосвідомості українців у кінці 1980-х років, 

активізувалася й увага до досліджуваної проблеми. Серйозним поштовхом 

для цього стала ратифікація Указом Президії ВР УРСР від 4 жовтня 1988 р. 

Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону всесвітньої культурної і природної 

спадщини» 1972 року та проголошення Україною незалежності. 

Проблеми ролі ЮНЕСКО у збереження культурної спадщини України 

у контексті її міжнародних зобов’язань у вітчизняних наукових розвідках 

представлені окремими науковими працями та досліджуються переважно у 

контексті становлення України як правової та демократичної держави, яка 

відіграє свою роль у міжнародній політиці й органічно входить до 

спільноти сучасних розвинених держав, прагне позиціонувати себе на 

міжнародній арені не лише в політичному й економічному, але й у 

культурно-національному плані, і робить істотний внесок у збереження 

полікультурного розмаїття сучасного світу. Результати досліджень 

викладено у різнопланових теоретичних і прикладних наукових працях 

вітчизняних вчених – В. Акуленка [166-176], В. Горбика [205-208; 284], 

Г. Денисенко [284; 289], Т. Катаргіної [232; 400], Т. Каткової [233-235], 

С. Кота [240-243], Т. Курило [249; 403], В. Максимова [259; 405-406], 

О. Мельничук [267-269], В. Піскуна [413], Л. Прибєги [288], 

Ю. Шемшученка [168; 338] та ін., в яких розглядаються проблеми участі 

України у діяльності міжнародних організацій, зокрема, ЮНЕСКО, у сфері 

збереження культурної спадщини; імплементації міжнародних норм у 

вітчизняне законодавство та виконання узятих міжнародних зобов’язань 

державою; історичні проблеми формування системи збереження 

культурної спадщини, зокрема, за радянських часів; проблеми збереження 

культурних цінностей та їх повернення до України; сучасні проблеми, 

пов’язані із пошуком нових механізмів фінансування сфери культури, у 

цілому, та збереження культурної спадщини, зокрема.  
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Найбільш розробленим в українській історіографії питанням у сфері 

охорони та збереження культурної спадщини є правовий аспект. Його 

вивченню присвячені багаточисленні роботи В. Акуленка, О. Мельничук, 

С. Кота, Т. Каткової, Т. Курило, В. Максимова та інших.  

Так у дослідженні «Міжнародне право охорони культурних 

цінностей» [171-172] В. Акуленко й О. Мельничук аналізують правові 

основи охорони культурної спадщини в України, включаючи 

нормотворчість ЮНЕСКО, і зазначають, що у другій половині ХХ ст. 

постало питання захисту пам’яток культури як у випадку збройного 

конфлікту, так і у мирний час – людство усвідомило необхідність 

універсального співробітництва на міжнародному рівні у цій сфері. У 

результаті, на думку авторів, міжнародні кампанії ЮНЕСКО на захист 

найвидатніших культурних цінностей людства створили важливий 

прецедент міждержавного співробітництва у сфері збереження культурної 

спадщини. 

У контексті аналізу проблеми визначення базових понять в українській 

законодавчій сфері збереження культурної спадщини В. Акуленко 

зазначає, що зміст таких понять як «культурна спадщина» та «культурні 

цінності» постійно змінюється залежно від предмета регулювання у 

документах міжнародних організацій, зокрема, ЮНЕСКО. Автор також 

підкреслює, що поняття «культурна спадщина», «культурні цінності» і 

«культурні надбання» часто використовуються у національній і 

міжнародній практиці як синонімічні [175, c.433].  

В одній із останніх своїх робіт «Міжнародне право охорони 

культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві 

України» [173] В. Акуленко висвітлює актуальні проблеми міжнародно-

правового регулювання відносин у сфері охорони та використання 

культурних цінностей. Подано характеристику Гаазької конвенції про 

захист культурних цінностей під час збройного конфлікту (1954), 

Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону та запобігання 
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незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на 

культурні цінності (1970), Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої 

культурної та природної спадщини (1972) тощо. Певну увагу приділено 

визначенню міжнародно-правової позиції України, концептуальним 

положенням її міжнародних договорів у досліджуваній сфері.  

Нажаль, не дивлячись на високий науково-теоретичний рівень 

дослідження від «засновника єдиної в юридичній науці країн СНД 

наукової школи міжнародного права охорони культурних цінностей» [300, 

с.411-412], вчений не звернувся до практичної реалізації органами 

ЮНЕСКО, або ж українськими владними структурами за рекомендаціями 

організації, з подолання проблем у сфер охорони культурної спадщини. 

Конвенції ЮНЕСКО, як джерело міжнародного права у галузі 

охорони культурних цінностей, проаналізував у своєму дисертаційному 

дослідженні В. Максимов [405; 406]. Для нашого дослідження певний 

інтерес становить третій розділ «Реалізація норм та принципів Конвенцій 

ЮНЕСКО у внутрішньому правопорядку України та її договірних 

стосунках із сусідніх державами», де розглянуто проблеми імплементації 

конвенційних норм ЮНЕСКО та їх застосування у практиці України. 

Автор прийшов висновку, що «стан інформації про виконання Конвенцій 

ЮНЕСКО в Україні є незадовільним», а це, відповідно, не дає можливість 

проаналізувати ефективність ролі ЮНЕСКО у збереженні пам’яток 

культури. Також законодавча база України не підкріплена нормами 

«вказаних законів і не мають оформленого підзаконними актами механізму 

реалізації, а для прямої дії є надто розпливчастими» [406, с.11-12]. Отже 

необхідне більш активне приведення вітчизняної правової бази до 

правових норм міжнародних інституцій, включаючи ЮНЕСКО. 

Інший відомий фахівець з міжнародного права Т. Каткова посвятила 

себе вивченню правових аспектів діяльності ЮНЕСКО у сфері збереження 

культурної спадщини [233], проаналізувала різні питання українського та 

міжнародного законодавства у досліджуваній сфері [234-235]. Дослідниця 
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відзначила, що забезпечення стабільності й ефективності 

культуроохоронної діяльності у світі, інтенсифікація процесів міжнародної 

співпраці у цій галузі та формування й удосконалення системи 

нормативно-правового гарантування охорони та захисту культурної 

спадщини значною мірою було пов’язано саме з організаційним і 

функціональним становленням ЮНЕСКО [233, с.5]. Серед аналізу 

міжнародно-правових документів автор звернулася і до проблеми 

правового регулювання занесення та перебування об’єктів культурної 

спадщини України у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; розкрила 

сутність Конвенції 1972 р., перерахувала українські об’єкти, що увійшли 

до списку, розглянула сучасний стан збагачення списку новими 

пам’ятками тощо. Натомість розділ монографії [233, с.69-82], який 

висвітлює данні питання, є поверховим і ніяк не міг охопити усі аспекти 

досліджуваної проблеми. 

Теоретико-правові основи статусу всесвітньої культурної та 

природної спадщини на рівні міжнародного права розкрила у своє 

дисертаційному дослідженні [408; 409], а пізніше й у монографії [269] 

О. Мельничук. Проаналізувавши правовий статус культурної та природної 

спадщини у Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та 

природної спадщини (1972), принципи та критерії формування Списку 

всесвітньої культурної та природної спадщини, дослідниця показала 

процес імплементації міжнародно-правових норм охорони всесвітньої 

культурної та природної спадщини у національне законодавство держав. 

Необхідно зазначити, що О. Мельничук однією з перших у вітчизняній 

історіографії звернулася до аналізу та характеристики статусу 

«нематеріальної культурної спадщини» у міжнародному праві. 

У висновках дисертант прийшла висновку, що «для вжиття 

необхідних заходів охорони об’єктів всесвітньої культурної та природної 

спадщини в українському законодавстві слід прийняти спеціальний Закон 

"Про об’єкти культурної та природної спадщини України, включені до 



 22 
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО"» [409, с.190]. 

Л. Прибєга у праці «Національна нормативно-правова та міжнародна 

охорона культурної спадщини дослідив» досліджує розвиток державної та 

міжнародної системи охорони об’єктів культурної спадщини. Автор, 

зокрема, підкреслює, що основою державної системи охорони пам’яток 

минувшини в Україні є законодавчо закріплене положення, за яким 

об’єкти культурної спадщини, що знаходяться на її території, 

охороняються державою. У багатопрофільному комплексі 

пам’яткоохоронних заходів – адміністративних, правових, наукових, 

просвітницьких, технічних, економічних – до першорядних слід віднести 

передусім законодавче та нормативне регулювання збереження об’єктів 

культурної спадщини на державному рівні, а також обізнаність фахового 

середовища з міжнародними правовими документами [288, c.7-8].  

Різнопланові питання міжнародної співпраці України у сфері 

збереження й охорони культурної спадщини, у тому числі і роль ЮНЕСКО 

щодо українських пам’яток, розглядаються у наукових працях 

Г. Андрес [179-180], В. Артемової [181], О. Бахонського [184], 

В. Вакуленка [192]; О. Гриценка [209-210], О. Дем’янюка [213], 

О. Костенко [401], Д. Кулеби [402], Є. Макаренко [257-258], 

В. Пількевич [412], В. Піскуна [413], В. Соловйова [310] й ін.  

Однією з перших у вивченні різнопланового співробітництва України-

ЮНЕСКО стала дисертаційна робота О. Костенко «Діяльність України в 

ЮНЕСКО (80-і – початок 90-х років)» [401]. Не дивлячись на те, що 

головна увага дослідниці зосереджена на вивченні ролі України в 

ЮНЕСКО, а не навпаки, вона все ж дає уявлення про певні векторні 

напрями їх співпраці. У сфері культурного співробітництва за часів УРСР, 

головним завданням держави, на думку автора, стало «поширення знань 

про культуру України, і, навпаки, ознайомлення української громадськості 

із здобутками культури», надаючи перевагу «Слов’янському проекту 

(дослідження та популяризація слов’янських культур)» [401, с.14]. При 
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цьому після отримання незалежності діяльність ЮНЕСКО в Україні, у 

сфері культури та захисту національної спадщини, значно активізувалася, 

започаткувавши низку нових програм співробітництва, насамперед у 

межах Програми ЮНЕСКО для розвитку країн Центральної та Східної 

Європи [401, с.16-17]. У підсумку автор позитивно оцінила динаміку 

взаємовідносин України та ЮНЕСКО. 

Досить предметним є дисертаційне дослідження В. Пількевич, 

присвячене співробітництву ЮНЕСКО і країн СНД у різних галузях, 

включаючи збереження культурної спадщини. Автор зазначає, що країни 

пострадянського простору є не тільки учасниками багатьох проектів 

ЮНЕСКО у сфері охорони та збереження культурної спадщини, а й почали 

реалізовувати власну політику у цій галузі.  

Найбільший інтерес представляє другий розділ, присвячений ролі та 

місцю ЮНЕСКО у збереженні та розвитку культури пострадянських країн. 

На прикладі низки країн СНД показано ставлення державної влади до 

змісту окремих понять у сфері збереження культурної спадщини, розкрито 

проблеми даного напрямку тощо. Наприклад, як відзначає авторка, 

існують певні неузгодженості стратегій на термінологічному рівні щодо 

тлумачення поняття «культурна спадщина» у документах країн СНД та 

ЮНЕСКО [412, с.28-29]. Нажаль широке предметно-географічне поле 

розвідки (у географічному плані автор приділила 70% своєї уваги 

матеріалам Російської Федерації) не дало змоги з’ясувати досліджуване 

нами питання, але автор зробила досить вдалий висновок про те, що «брак 

коштів на охорону і збереження пам’яток призводить до того, що Україна 

ще помітно відстає від провідних європейських країн у справі номінування 

об’єктів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО… Триває масова 

забудова охоронних зон об’єктів культурної спадщини будинками та 

спорудами, які негативно впливають як на технічний стан пам’яток, так і 

руйнують їх автентичну масштабність» [412, с.32-33]. Отже певні висновки 

дослідниця запропонувала. 
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У працях Г. Ковальчук та Л. Мухи [238, с.42-47] досліджено стан та 

ефективність реалізації програми «Пам’ять світу», а також проаналізовано 

діяльності ЮНЕСКО у контексті реалізації міжнародних хартій IКOMOС, 

прийнятих у Флоренції, Вашингтоні та Лозанні (Хартія підготовлена 

Міжнародним Комітетом з Менеджменту Археологічної Спадщини, який є 

спеціалізованим комітетом IКOMOС, та схвалена Генеральною Асамблеєю 

IКOMOС у 1990 році). Такий підхід до вивчення проблематики збереження 

культурної спадщини, коли її міжнародний та національний захист 

тлумачаться як нерозривні процеси, спираючись на ідею всесвітньої 

культурної спадщини, є обґрунтованим, оскільки нині функціонування 

національної системи збереження і охорони культурної спадщини є 

органічною частиною цілої низки міжнародних програм, які реалізуються 

як на глобальному, так і регіональному рівнях міжнародного 

співробітництва. 

Г.О. Андрес у дисертаційній праці «Охорона культурної спадщини 

України в контексті світових інтеграційних процесів (друга половина XX - 

початок XXI століття)» аргументовано доводить, що у другій половині ХХ 

– на початку ХХІ ст. проблема збереження культурної спадщини почала 

стосуватися всього людства, проте відповідальність за її охорону є 

пріоритетом кожної держави. Нормативні акти міжнародних організацій, 

зокрема, ЮНЕСКО, суттєво впливають на національні законодавства 

держав-членів. Ратифікуючи конвенції, держави приєднуються до 

основних принципів збереження культурного надбання, формуючи на 

національному рівні стратегію охорони та збереження культурної 

спадщини. Із набуттям незалежності співпраця України з міжнародними 

організаціями значно активізувалась, а світові інтеграційні процеси 

встановили необхідність уніфікації національного пам’яткоохоронної 

законодавства. Україною ратифіковані основні Конвенції ЮНЕСКО, що 

складають підґрунтя для міжнародного співробітництва [395, с.167-168].  

Л. Мазур, досліджуючи систему обліку пам’яток культури у контексті 
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міжнародних ініціатив України, аргументовано доводить, що це перший і 

одночасно необхідний етап на шляху до здійснення пам’яткоохоронної 

політики держави, вихідна ланка, з якої починається весь комплекс 

охоронних заходів, необхідних для тієї чи іншої пам’ятки [255, с.229]. 

Тому однією з основних вимог міжнародної спільноти, що безпосередньо 

відображено у конвенціях і рекомендаціях ЮНЕСКО, є питання наявності 

встановлених списків (реєстрів) культурного надбання. Водночас, багато 

культурних пам’яток в Україні досі не мають відповідної облікової 

документації, що є неприпустимим з погляду міжнародної практики [293, 

с.39].  

Неможливо оминути питання розвитку вітчизняної стратегії охорони 

та збереження культурної спадщини України, що представлені у 

різнотематичних дослідженнях українських істориків, краєзнавців та 

пам’яткознавців. Але оскільки зазначена проблема стоїть дещо осторонь і є 

складовою питання місця та ролі ЮНЕСКО у збереженні культурної 

спадщині в Україні, то хотілося б згадати окремі праці даного ракурсу. Так 

С. Заремба у своїх працях розглядає як загальні питання формування 

пам’яткознавства в Україні («Українське пам’яткознавство: історія, теорія, 

сучасність») [216-218], так і окремі проблеми українського 

пам’яткознавства, зокрема, автор досліджував діяльність Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури («Українське товариство 

охорони пам’яток історії та культури») [218, с.33]. 

Вагомий внесок у дослідження питань охорони та збереження 

культурної спадщини в Україні здійснили фахівці Інституту історії АН 

УРСР [278], які опублікували низку досліджень із зазначеної 

проблематики. Так, у колективній праці «Охорона, використання та 

пропаганда пам’яток історії і культури в Українській РСР», що вийшла у 

розпал «перебудови», подано загальний огляд розвитку стратегії УРСР у 

сфері охорони та збереження культурної спадщини різних періодів історії 

держави, особливу увагу було приділено проблемі культурної спадщини у 
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часи Другої світової війни та відновлення культурної спадщини у 

післявоєнний період [281].  

У серії видань Інституту історії України НАНУ слід виокремити 

колективні праці В. Горбика, Г. Денисенко, П. Скрипника «Пам’ятки 

України: проблеми збереження і дослідження» [284] та «Історико-

культурна спадщина України: проблеми дослідження та 

збереження» [227], у яких досліджено актуальні проблеми охорони та 

збереження історико-культурної спадщини України різних періодів історії 

держави. Іншим виданням Інституту Історії України є колективна 

монографія «Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва», 

у якому висвітлюються напрями діяльності державних інституцій, 

громадських організацій з охорони культурної спадщини міста [289]. 

У працях відомого діяча і дослідника П. Тронька неодноразово 

підкреслювалася потреба створення ефективних державних механізмів 

охорони та захисту культурної спадщини [319-323]. Науковець не тільки 

протягом 22 років очолював правління Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури, а й виступив ініціатором підготовки 

загального зводу пам’яток історії і культури держави. «Звід пам’яток 

історії та культури України» став першим в Україні енциклопедичним 

виданням про всі відомі на її території нерухомі пам’ятки археології, 

історії, архітектури та містобудування, монументального мистецтва. Звід 

включає 28 томів відповідно до територіального поділу країни, окремий 

том присвячений пам’яткам української культури за кордоном [219]. 

Окрему групу досліджень становлять дисертаційні роботи 

О. Демиденко [399], О. Манаєва [407], О. Приня [415], 

О. Присяжнюка [416], О. Худолей [419], присвячені окремим питанням 

становлення та розвитку системи охорони та збереження культурної 

спадщини України, зокрема, формуванню регіональних особливостей 

процесу (Одеська область, Донбас, Кримська Автономія), але роль 

ЮНЕСКО там або ж нівелюється, або ж зазначена міжнародна організація 
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згадується побіжно. 

Зарубіжна історіографія. Забігаючи наперед необхідно зазначити, 

що питання місця ЮНЕСКО у збереженні української культурної 

спадщини у середовищі зарубіжної науки абсолютно не висвітлено. У той 

же час існує низка робіт присвячених загальнотеоретичним питанням 

охорони культурної спадщини та ролі у цих процесах ЮНЕСКО. 

Одним із перших до вивчення й узагальнення світового досвіду 

захисту культурних цінностей став відомий польських правник-

міжнародник С. Нахлік. У своїй відомій праці «Розкрадання творів 

мистецтва. Родовід міжнародного злочину» [365] автор розкриває 

безкінечну передісторію знищення культурних пам’яток на різних 

континентах та еволюцію норм права щодо їх захисту. На цьому фоні 

дослідник підводить читача до змісту міжнародного права із захисту 

культурних цінностей (розділ VІІ) в основі якого, на думку автора, лежить 

саме Гаазька конвенція ЮНЕСКО 1954 р. С. Нахлік досить детально 

аналізує даний міжнародний документ: від його створення і підписання до 

особливостей змістової частини [365, р.339-383]. Цікавим є те, що 

польський вчений не оминув згадати і про роль УРСР у підписанні 

Конвенції [365, р.342, 360]. 

У правовому розрізі досліджуваного питання необхідно виділити 

досить ґрунтовну працю ще одного польського дослідника 

В. Шерошевського «Правова охорона культурних цінностей на 

міжнародній арені у світлі законодавства ЮНЕСКО» [376], де на фоні 

проблеми реституції польських культурних цінностей автор аналізує 

Конвенції та рекомендації ЮНЕСКО про охорону культурних цінностей. 

Проблемі міжнародно-правового захисту культурних цінностей та 

об’єктів присвячений труд болгарського вченого Єміла 

Александрова [177]. Автор, як і С. Нахлік, здійснив історичний огляд 

проблеми збереженості культурних цінностей від античності до другої 

половини ХХ ст.; проаналізував документи Гаазької конференції 
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ЮНЕСКО 1954 р. та інших універсальних актів щодо захисту культурних 

об’єктів; розкрив проблеми регіональної регламентації зазначених 

міжнародно-правових актів на різних континентах. Важливим у даній 

роботі є те, що дослідник цілий розділ присвятив визначенню напрямків 

удосконалення захисту культурних цінностей та об’єктів, що надає праці 

практичного характеру, а також досить оригінальним є його визначення 

поняття «культурні цінності», згідно якого це «будь-які твори, що є 

результатом творчого самовираження людини у минулому або сьогоденні 

(у художній, науковій, культурній, освітній галузях), які мають значення 

для пояснення існуючої у минулому і для розвитку сучасної та поточної 

культури, являють собою культурні цінності», включивши сюди й об’єкти, 

що охороняються авторським правом [177, с.9-10]. 

Досить серйозна на сьогодні сформувалася наукова школа 

міжнародного права з охорони та захисту культурних цінностей у 

Російській Федерації. Окрім нових робіт вже згадуваного у радянській 

історіографії правника М. Богуславського, досить потужно стали 

з’являтися праці молодих дослідників: А. Ахметзянова [396], 

Р. Булатова [398], Н. Потапової [414] й інших. Їх науковий зміст зводиться 

до аналізу Конвенцій ЮНЕСКО, їх можливостей застосування у російській 

практиці, визначенню недоліків законодавства РФ та його адаптації до 

норм міжнародного права. 

Вагомий внесок у розробку концепції охорони та збереження 

культурної спадщини у контексті міжнародних процесів було здійснено 

М. Богуславським. У новітній роботі «Культурні цінності у міжнародному 

обороті: правові аспекти» [187] автор особливу увагу приділяє правовому 

статусу культурних цінностей, висвітлюючи міжнародну практику 

досліджуваного питання про культурні цінності. Робота досить ґрунтовна 

та має характер оригінального підручника. Серед багатоманіття 

аналізованих правових документів важливе місце займають і Конвенції та 

Рекомендації ЮНЕСКО.  
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У теоретико-методологічному плані дослідник зазначає, що пам’ятки 

історії і культури різних народів є невід’ємною складовою світової 

культурної спадщини та свідчать про внесок кожного народу у розвиток 

світової цивілізації. Кожна держава бере на себе зобов’язання забезпечити 

охорону та збереження цих цінностей і використання в інтересах сучасного 

та майбутнього поколінь. Головну роль у забезпеченні безпеки пам’яток та 

встановленні відповідальності за їх руйнування та пошкодження має 

відігравати законодавство кожної країни. Але у сучасних умовах, коли 

пам’яткам культури загрожують небезпеки різного характеру, міжнародна 

охорона культурних цінностей є природною необхідністю.  

Універсалізації поняття культурної спадщини присвячено роботу 

Б. Клименка «Спільна спадщина людства: міжнародно-правові питання», 

де аргументовано доводиться, що аналіз культурної спадщини передбачає 

вихід за межі простої сукупності надбань культури та історії того чи 

іншого народу та визначення культурної спадщини як частини 

універсальної духовної і матеріальної культури людства у цілому [236, с.9-

20]. Такої думки дотримується й А. Мазенкова, яка у науковому 

дослідженні «Культурна спадщина як система, що самоорганізується», 

спираючись на принципи сучасної синергетики як теорії самоорганізації, 

також обстоює тлумачення ідеї універсальності культурної 

спадщини [404а, с.8-9].  

Західноєвропейські автори здебільшого зосереджуються на теоретико-

методологічних питаннях охорони культурної спадщини та ролі 

ЮНЕСКО. Так однією з таких праць є брошура Генерального директора 

ЮНЕСКО (1962-1974) Рене Майо «Культура у сучасному світі. Проблеми і 

перспективи» [256], в якій він подав свій погляд як на сутність культури, 

так і присвятив окремий розділ збереженню культурний цінностей, де 

дипломат визначив ті загрози для них, які виникли у ХХ ст.: 

демографічний вибух і розширення комунікацій, звуження духовного 

світу, відмова від культурної спадщини тощо [256, с.7-15]. Відповідно до 



 30 
нових викликів, на думку Р. Майо повинна змінюватися і стратегія 

ЮНЕСКО по відношенню до подальшого розвитку та збереженню 

культурних цінностей і «резолюція Генеральної Асамблеї пропонує нам 

задатися питанням про майбутнє цих цінностей» [256, с.23]. 

Відомий французький дослідник Ж. Фрадьє у праці «Концепція 

світової спадщини» [328] також аналізуючи вплив процесів глобалізації 

культури на характер і змістове наповнення стратегії захисту культурної 

спадщини зазначає, що так звані зрушення останньої чверті ХХ ст. у 

частині ставлення до культурної спадщини та пам’яток культури зумовлені 

тим, що як на національному, так і на міжнародному рівні було чітко 

усвідомлено й нормативно зафіксовано положення про те, що всі ті об’єкти 

культурної спадщини, які традиційно сприймались виключно як 

національні, насправді мають подвійне значення, а отже об’єкти культури 

мають не лише національну цінність, але й загальну чи загальнолюдську 

цінність [328, с.33]. 

Останні десятиліття відзначилися у зарубіжній науці посиленим 

інтересом до визначення понять «культурна спадщина», «цінності» тощо, а 

також визначення нової стратегії ХХІ ст. з їх охорони. Відповідно 

міжнародним ініціативам і програмам щодо врегулювання питань охорони 

нематеріальної культурної спадщини передували дискусії провідних 

світових експертів і фахівців у сфері культури та культурної спадщини, а 

також міжнародного культурного співробітництва. Так, у дослідженнях 

Н. Аікави [164], Ю. Кавади [228], Л. Леві-Стросса [250], Л. Протта [291], 

Х. Сільвермена та Р. Фейерчайлда [377] проаналізовано передумови 

виокремлення нематеріальної культурної спадщини як особливого виду 

Світової культурної спадщини, що включає звичаї, різноманітні форми 

представлення і вираження, навички, а також пов’язані з ними 

інструменти, предмети, артефакти та культурні простори. Нематеріальна 

культурна спадщина представлена у таких сферах, як усні традиції, 

виконавче мистецтво, звичаї, обряди, свята, знання, навички, пов’язані з 
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традиційними ремеслами.  

Як зазначає Л. Протт у праці «Визначення концепції «духовної 

спадщини»: проблеми та перспективи» [291], саме поняття «духовна 

культурна спадщина» увійшло у науковий обіг після тривалого 

обговорення і дискусій. Сучасна концепція охоплює велике коло питань, 

зокрема, традиційні мови і усну культурну спадщину, традиційну релігію і 

ритуали, малюнки і орнаменти, музику, поезію, драму, театр, ремесла, 

вміння, стилі одягу та кулінарію, землеробство, лікувальну практику, 

методи вирішення конфліктів тощо. Як зазначає автор, відрізнятися 

можуть і цілі збереження такої спадщини, але, незважаючи на відмінність 

підходів, захисні методи не повинні завдавати шкоди соціальним процесам 

внаслідок збереження старих елементів як «пережитки минулого» [291, 

с.156-157].  

Японський дослідник Ю. Кавада у праці «Ініціативи щодо захисту 

нематеріальних об’єктів культурної спадщини» зазначає, що поділ 

спадщини на матеріальну та нематеріальну не є абсолютним. Часто обидва 

види спадщини виявляються тісно взаємопов’язаними і існують як два 

виміри одного об’єкту. Автор також наголошує на проблемі зникнення 

багатьох видів духовної культурної спадщини. Вирішення цієї проблеми 

можливе різними шляхами, зокрема, через забезпечення спадковості у 

підготовці нового покоління носіїв спадщини (наприклад, навчання 

унікальним особливостям акторської майстерності азійських театрів) та 

постійну комунікацію між носіями зразків духовної спадщини та 

зацікавленими особами, що виявляють бажання ознайомитися з 

особливостями тих чи інших видів духовної культурної спадщини. Отже, 

як підсумовує автор, для збереження духовної спадщини важливим є не 

консервація спадщини, що призведе до її знецінювання, а подальший 

розвиток у контексті сучасності [228, с.168-169.].  

У. Коштял у роботі «Під водою: спадщина у пошуках міжнародного 

захисту» [360], наприклад, зазначав, що тоді як захист культурної 
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спадщини на суші отримує постійну підтримку, то руйнування та 

розграбування підводних скарбів набуває дедалі більш загрозливих 

масштабів, оскільки національне законодавство багатьох країн у цій сфері 

не має відповідних норм. Тому прийняття Конвенції про охорону підводної 

спадщини стало вкрай важливим для захисту світової спадщини людства. 

На думку У. Коштяла, введення етичних норм дозволить з часом покласти 

край суто комерційним проектам у цій галузі. Як зазначає автор, Конвенція 

покликана також забезпечити законодавчий захист підводної спадщини, 

що є, безсумнівно, найбільш складним аспектом, оскільки у міжнародних 

водах держави, як правило, підпорядковуються юрисдикції, яка зводиться 

до застосування національного законодавства по відношенню тільки до 

громадян цієї країни і суднам, які плавають під її прапором. Актуалізує 

проблему й той факт, що дедалі частіше комерційні підприємства однієї 

країни проявляють інтерес до об’єкта, який інша країна вважає цінним для 

себе. Небезпеку становлять й інші проблеми, зокрема, туристична 

діяльність, розвиток портів і нафтопроводів, промислова розробка 

корисних копалин і ловля риби за допомогою тралів тощо. Важлива роль 

Конвенції ЮНЕСКО полягає в тому, що вона спонукає країни-учасниці 

шукати рішення з обмеження руйнування підводної культурної 

спадщини [360]. 

На особливу увагу у контексті дослідження концептуальних аспектів 

проблеми захисту культурної спадщини заслуговує видання «Культурна 

спадщина: критичні концепції у медіа та культурних дослідженнях» під 

редакцією Л. Сміт [349], в якому зібрано та консолідовано представлено 

історичні та сучасні концепції культурної спадщини, що лягли в основу 

концепції діяльності ЮНЕСКО у досліджуваній сфері (С. Джонс, Й. Калай, 

Т. Кван, Я. Аффлек, Р. Харрісон та ін.). Так, до видання було включено 

публікації та дослідження матеріальної культурної спадщини у галузі 

археології, архітектури, культурології й історії, залучено різноманітні 

теоретичні та прикладні розвідки в інших наукових галузях, зокрема, 
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антропології, музеєзнавства, соціології, географії, туризму тощо. Наукова 

праця присвячена дослідженню таких проблем, як: аналіз 

фундаментальних засад культурної спадщини, передумов виникнення 

потреби захисту культурної спадщини, базові концепції та принципи, 

критичні концепції, дослідження спадщини корінних народів, 

співвідношення понять «ідентичність», «пам’ять» і «спадщина», 

комерціоналізація спадщини, дослідження сутності феномену 

нематеріальної спадщини тощо. 

Проблемам охорони підводної культурної спадщини присвячено 

роботи російських дослідників Д. Бабекіна [182], І. Мартиненка [262-263], 

К. Рибака [299] й ін. Так, російський дослідник І. Горбенко у праці 

«Міжнародно-правове регулювання охорони підводної культурної 

спадщини» наголошує на тому, що упродовж декількох десятків років 

міжнародне співтовариство разом з ЮНЕСКО вживало та продовжує 

вживати численні зусилля із створення правового режиму, що забезпечує 

реальну охорону підводної культурної спадщини. При цьому, як зазначає 

автор, майже завжди ці умови породжували рішучу зворотну реакцію 

окремих держав і фізичних осіб, які вважали, що під загрозу ставляться їх 

переважно політичні, юридичні і навіть економічні інтереси [204]. 

Д. Бабекін у дослідженні «Основи міжнародно-правового захисту 

підводної культурної спадщини», аналізуючи проблему захисту підводної 

спадщини, підкреслює, що частина унікальної культурної спадщини 

залишається цілісною та неушкодженою саме тому, що опинилася під 

водою. Водночас, такі негативні явища, як розграбування підводної 

культурної спадщини, свідченням якого, наприклад, є особливий інтерес 

«чорних археологів» до дорогоцінного вмісту затонулих кораблів, 

становлять загрозу втрати останніх історичних свідчень про стародавні 

культури та цивілізації [182]. Тому такій міжнародній організації як 

ЮНЕСКО необхідно активізувати програми щодо вивчення та збереження 

підводної культурної спадщини. Оскільки значна кількість об’єктів 
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підводної спадщини має важливе наукове, історичне, культурне значення, 

вкрай необхідним, на думку автора, є розробка саме міжнародної системи 

захисту такого виду культурної спадщини людства.  

Відзначимо низку праць, присвячених обґрунтуванню ідеї включення 

нематеріальної культурної спадщини до об’єктів світової спадщини 

людства, в основу якої покладено інформаційно-часовий підхід. Так, у 

«Декларації прав культури» Д. Лихачов, зокрема, зазначав, що під 

культурною спадщиною слід розуміти форму закріплення і передачі 

сукупного духовного досвіду людства. Дослідник виокремив дві складові 

культурної спадщини: духовна (мова, ідеали, традиції) і матеріальна 

(музейні, архівні, бібліотечні фонди, пам’ятники археології, архітектури, 

науки і мистецтва, пам’ятні знаки, споруди, ансамблі, визначні місця та 

інші свідоцтва історичного минулого, унікальні ландшафти, спільні 

творіння людини і природи, сучасні споруди, що представляють особливу 

цінність з погляду історії, мистецтва чи науки) [253]. Таким чином, у 

наукових працях Д. Лихачова було обґрунтовано доцільність розширення 

поняття «культурна спадщин» за рахунок концепції «нематеріальної» 

спадщини.  

Концепція набула подальшого розвитку у роботах Е. Баллера 

(«Соціальне питання і культурна спадщина») [183], Ю. Веденіна («Сучасні 

проблеми збереження спадщини») [195], К. Хоруженка 

(«Культурологія») [332]. Так, Ю. Веденін, аналізуючи поняття культурної 

спадщини з урахуванням сучасних проблем її збереження, тлумачить її як 

систему матеріальних та інтелектуально-духовних цінностей, створених і 

збережених попередніми поколіннями для захисту культурного та 

природного генофонду Землі і для її подальшого розвитку [195, c.4-9]. 

Таким чином, науковець зараховує до переліку об’єктів культурної 

спадщини не тільки окремі архітектурні та історико-меморіальні об’єкти, 

археологічні пам’ятники, а й естетичні та духовні цінності, зафіксовані в 

книгах, виробах прикладного мистецтва, звичаях та обрядах, традиційних 
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формах господарювання і природокористування, тобто усе те, що 

відображає історію розвитку природи і культури; визнається цінним у 

науковому і релігійно-духовному, екологічному, естетичному і 

просвітницькому відношенні та розглядається як національне надбання.  

Е. Баллер досліджує культурну спадщину у світлі проблеми 

спадковості культури і тлумачить її як сукупність зв’язків, відносин і 

результатів духовного виробництва минулих історичних епох, у широкому 

розумінні, і як сукупність культурних цінностей, які людство успадковує 

від минулих епох і критично освоює, розвиває і використовує відповідно 

до конкретно-історичних завдань сучасності та об’єктивних критеріїв 

суспільного прогресу, у більш вузькому розумінні [183, c.52]. 

К. Хоруженко розглядає культурну спадщину як одну з форм закріплення і 

передачі сукупного духовного досвіду людства і виокремлює такі її 

компоненти: мова, ідеали, традиції, обряди, звичаї, свята, пам’ятні дати, 

фольклор, народні промисли та ремесла; витвори мистецтва, музейні, 

архівні та бібліотечні фонди, колекції , рукописи, листи, особисті архіви; 

пам’ятники архітектури, науки і мистецтва, пам’ятні знаки, споруди, 

ансамблі, визначні місця й інші свідчення історичного минулого. 

Культурно-історична спадщина, на його думку, синтетичне поняття, що 

включає найрізноманітніші прояви культури [332, c.640]. 

У контексті дослідження заслуговує на увагу наукова праця 

О. Світіна, В. Ефімова, А. Лаптєвої, М. Румянцева та ін. «Нові підходи до 

проблеми актуалізації історичної і культурної спадщини», присвячена 

визначенню контексту проблеми історичної та культурної спадщини. 

Зокрема, у роботі представлено два базових підходи – перший, що 

реалізується у рамках діяльності міжнародних інституцій, зокрема, 

ЮНЕСКО, полягає у обов’язковості інвентаризації об’єктів культурної та 

історичної спадщини; другий – спрямований на збереження і включення 

спадщини у так звану «живу реальність» сучасної культури, тобто її 

актуалізацію. При цьому другий підхід передбачає врахування поточної 
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практики охорони і використання пам’яток історії та культури, дозволяє 

цілісно осмислити історичне минуле і поєднати поняття самої спадщини, 

навколишнє середовище, в якому вона існує, та людину як носія спадщини. 

Тому проблема вивчення історичної та культурної спадщини та її 

включення до «середовища проживання» людини і суспільства 

залишається однією з найбільш складних і важливих тем сучасних 

історичних, культурологічних, соціологічних та політологічних наук, має 

значення не лише для академічних досліджень, а й для суспільства в 

цілому, у тому числі державних і муніципальних органів влади, бізнесу, 

міських громад, громадських і політичних організацій. Отже культурна 

спадщина в сучасному світі є не тільки способом збереження минулого, а й 

виступає як чинник соціокультурної ідентифікації людини, спільноти і 

суспільства у цілому [379].  

Досить цікавим у російській історіографії останнього часу є 

дисертаційне дослідження А. Скачкова [417], що присвячене аналізу 

політики ЮНЕСКО у сфері розвитку сучасних світових культур через 

призму глобалізації. У першому розділі автор розглянув місце ЮНЕСКО у 

галузі збереження культурного різнобарв’я в епоху глобалізаційних змін. 

Автор прийшов висновку, що сучасна політика організації «сприяє 

стабілізації міжнародної ситуації в умовах загострення міжкультурного та 

міжрелігійного конфлікту, обумовленого у значній мірі 

експансіоністською політикою західного співтовариства» [417, с.6] через 

захист нематеріальної культурної спадщини та створення справедливого 

середовища для розвитку світових культур. Таким чином дослідник 

позитивно оцінив діяльність ЮНЕСКО у сфері охорони культурної 

спадщини у теперішній час, оскільки «в умовах руйнівного впливу 

глобалізації політика ЮНЕСКО є дієвим засобом збереження культурного 

розмаїття планети й утвердження принципів рівноправності та творчої 

співпраці між культурами, що становлять єдність різноманітності 

планети» [417, с.14]. 
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Таким чином можна зауважити, що інтерес до багатопланової 

діяльності ЮНЕСКО серед науковців зберігався завжди. Дослідники 

різних країн висвітлювали питання міжнародно-правового характеру, 

аналізуючи зміст Конвенцій і рекомендацій із збереження й охорони 

культурної спадщини, визначали сутність ключових дефініцій та 

інструментарію, намагалися розкрити внесок міжнародних організацій у 

розвиток культури різних народів.  

Проблема збереження культурної спадщини має міждисциплінарний 

характер, про що свідчить значна кількість різнотематичних теоретичних в 

прикладних розробок. Зокрема, у науковій літературі ґрунтовно висвітлені 

питання еволюції тлумачення культурної спадщини, становлення 

міжнародно-правової системи регулювання охорони культурної спадщини, 

збереження культурних цінностей під час воєнних дій, економізації 

проблеми збереження культурної спадщини тощо. Отже, як показує аналіз 

історіографічної бази дослідження, проблеми збереження культурної 

спадщини мають позитивну динаміку та розглядаються у різних аспектах.  

Натомість необхідно констатувати, що ні у вітчизняній, ні тим більше 

у зарубіжній історіографії, питання місця та ролі ЮНЕСКО у збереженні 

української культурної спадщини так і не було вивчене, а здебільшого 

повністю ігнорувалося авторами, як другорядне, що дає широке поле для 

авторських узагальнень у даному дисертаційному дослідженні. При цьому 

за кількістю об’єктів культурної та історико-культурної спадщини Україна 

посідає одне з провідних місць в Європі. У зв’язку з чим виникає велика 

кількість проблем як у частині дослідження цієї історико-культурної 

спадщини, так і в частині її збереження.  

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Характер наукового стану проблеми актуалізував безпосереднє 

звернення дисертантки до історичних джерел. Дисертаційна робота 
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ґрунтується на опублікованих і неопублікованих джерелах. У процесі її 

опрацювання вивчено та використано неопубліковані архівні документи 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України (м. Київ), Галузевого державного архіву Міністерства 

закордонних справ України (м. Київ) та цифрового архіву ЮНЕСКО 

(UNESCO Archives AtoM catalogue).  

Увесь масив джерел можна поділити на декілька основних груп: 

1) Законодавчі документи міжнародного права та нормативні 

документи ЮНЕСКО; 

2) Національні законодавчі й інші нормативно-правові акти України; 

3) Діловодна документація ЮНЕСКО, МЗС України, Комітету у 

закордонних справах Верховної Ради УРСР-України та робочі документи 

ЮНЕСКО-ООН; 

4) Матеріали міжнародних наукових конференцій і семінарів; 

5) Статистичні матеріали; 

6) Джерела особового походження (спогади, мемуари); 

7) Джерела довідкового характеру. 

Кожна з цих груп джерел має свої особливості, ступінь достовірності, 

значення для розкриття теми тощо. 

Першу групу – законодавчі документи міжнародного права та 

нормативні документи ЮНЕСКО репрезентують міжнародні конвенції 

ЮНЕСКО та протоколи до них, зокрема: Гаазька конвенція про захист 

культурних цінностей у разі збройного конфлікту (1954 р.) [54] і два 

протоколи до неї, Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і 

попередження незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності 

на культурні цінності (1970 р.) [55], Конвенція про охорону світової 

культурної та природної спадщини (1972 р.) [56], Конвенція про охорону 

підводної культурної спадщини (2001 р.) [57], Конвенція про охорону 

нематеріальної культурної спадщини (2003 р.) [60] тощо. Усі ці документи 

є публічними й оприлюднені у тому чи іншому вигляді (збірники, додатки 
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до монографій, окремі публікації, електронний архів ЮНЕСКО). 

Звернення до перелічених нормативних актів дозволяє всебічно 

оцінити політику ЮНЕСКО щодо захисту Світової культурної спадщини. 

Зокрема, на підставі аналізу тексту базових документів ЮНЕСКО у сфері 

збереження й охорони культурної спадщини було з’ясовано основні етапи 

еволюції поняття «культурна спадщина», визначено особливості 

формування універсальних дефініцій застосованих понять, які мають різне 

тлумачення у рамках того чи іншого міжнародно-правового документу, 

відповідно до конкретних цілей і завдань. Особливого значення 

міжнародно-правові документи ЮНЕСКО набувають у контексті 

дослідження стратегії збереження культурної спадщини в Україні та 

практики її реалізації відповідно до міжнародних зобов’язань держави [54-

57; 59-60; 69; 81]. 

Так, у Конвенції про охорону світової культурної та природної 

спадщини 1972 р. [56] було уточнено поняття «культурна спадщина», 

з’ясовано відмінність пам’яток світової спадщини від пам’яток 

національної спадщини, визначено зв’язок концепції збереження 

природних місць та охорони культурних пам’яток тощо. У Конвенції було 

також запропоновано організаційну структуру задля підвищення 

ефективності реалізації стратегії охорони світової культурної та природної 

спадщини. У Конвенції про охорону підводної культурної спадщини було 

суттєво розширено поняття культурної спадщини, що дозволило 

удосконалити механізми захисту Світової спадщини людства шляхом 

збільшення переліку об’єктів охорони та захисту культурної спадщини за 

рахунок об’єктів, розташованих під водою. Ухвалення Конвенції не тільки 

закріпило на міжнародно-правовому рівні визначення підводної культурної 

спадщини як складової спадщини людства, а й дало можливість тлумачити 

її як важливий елемент історії народів та націй.  

У Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини 

подається визначення поняття «нематеріальна культурна спадщина», 
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представлено характеристику та класифікацію об’єктів охорони 

нематеріальної культурної спадщини, визначено заходи з метою охорони 

цього різновиду спадщини людства [60]. 

Друга група – національні законодавчі й інші нормативно-правові 

акти України представлена, насамперед, законами УРСР-України у сфері 

збереження культурної спадщини, зокрема, Закон Української РСР «Про 

охорону і використання пам’яток історії та культури» (1978 р.), Закон 

України «Про охорону культурної спадщини» (2000 р.), Закон України про 

культуру (2010 р.); Закон «Про затвердження Загальнодержавної програми 

збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 

роки»; Закон України «Про охорону археологічної спадщини» (2004 р.) 

тощо, в яких зафіксовано базові принципи політики охорони та збереження 

культурної спадщини України у відповідності до ратифікованих 

Верховною Радою України міжнародних конвенцій та угод у зазначеній 

сфері [41; 45; 62-66; 68; 70; 82-85; 97-98; 100-113 та інші].  

Ця група документів також є публічною й опублікована в офіційному 

друкованому органі ВРУ України «Відомості Верховної Ради України» (які 

продубльовані на офіційному сайті ВР України www.rada.gov.ua), а також 

у низці збірників: «Україна в міжнародно-правових відносинах (Книга 

друга «Правова охорона культурних цінностей»), «Культурна спадщина 

України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-

історичного середовища», «Правова охорона культурної спадщини», 

«Україна. Закони. Законодавство України про культуру», «Охорона 

культурної спадщини. Нормативна база», «Збірник нормативно-правових 

актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», 

«Збірник нормативно-правових актів з питань охорони культурної 

спадщини», «Збірник нормативно-правових актів сфери охорони 

культурної спадщини», «Законодавство про пам’ятники історії та 

культури» тощо, в яких систематизовано за предметом регулювання та 

хронологією як міжнародні документи у сфері захисту культурних 
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цінностей – конвенції, пакти, договори, рекомендації, декларації, 

ратифіковані Верховною Радою України, так і вміщено акти законодавства 

України про охорону та використання пам’яток історії та культури, 

повернення культурних цінностей, та інші документи з цих питань, 

зокрема, текст Конституції України, витяги з кодексів України; укази 

Президента України; постанови Кабінету Міністрів; накази центральних 

органів виконавчої влади. 

Третя група – діловодна документація ЮНЕСКО, МЗС України, 

Комітету у закордонних справах Верховної Ради УРСР-України та 

робочі документи ЮНЕСКО-ООН містить резолюції та інші робочі 

документи ЮНЕСКО, матеріали сесій Генеральної Асамблеї ООН, сесій 

Генеральної конференції та Виконавчої ради ЮНЕСКО, зокрема, 

Рекомендація про заходи, спрямовані на заборону і попередження 

незаконного вивезення, ввезення та передачі права власності на культурні 

цінності (1964 р.), Рекомендація про захист культурних цінностей, яким 

загрожує небезпека внаслідок проведення громадських чи приватних робіт 

(1968 р.), Рекомендація, що стосується принципів міжнародної 

регламентації археологічних розкопок (1956 р.) та ін. У розвиток 

зазначених документів згодом було ухвалено ще кілька рекомендацій щодо 

охорони культурних цінностей – Рекомендацію про збереження краси та 

характеру пейзажів і місцевостей (1962 р.); Рекомендацію про збереження і 

сучасну роль історичних ансамблів (1976 р.); Рекомендацію про охорону 

рухомих культурних цінностей (1978 р.) тощо [34-38; 42-43; 46; 52; 81-89; 

120-127 та інші]. 

Важливий масив діловодної документації МЗС України та Комітету у 

закордонних справах Верховної Ради УРСР-України зберігається у 

державний архівах України і склав основу тієї джерельної бази, яку автор 

вперше вводить до наукового обігу. Досить цікавими для дослідження є 

матеріали Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України (м. Київ). Так у фонді 1 «Верховна Рада України» 
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(опис 22) містяться документи Комісії Верховної Ради у закордонних 

справах, що представляють переважно звіти делегацій УРСР про 

співпрацю з ЮНЕСКО та участь у роботі сесій Генеральної асамблеї 

ООН [1-21]. У фонді 2 «Рада Міністрів УРСР» автор знайшла звіт голови 

української делегації Я. Сирченка про роботу на Гаазькій конференції 

1954 р. з підписання Конвенції про захист культурних цінностей, де 

охарактеризована офіційна позиція радянських делегацій [22, 

див. Додаток А]. 

Значний пласт діловодної документації з досліджуваної теми (звіти, 

доповіді, листування тощо) знаходимо у фондах Галузевого державного 

архіву Міністерства закордонних справ України. Нажаль документи 

найбільш цінного для вивчення проблеми фонду «Постійне 

представництво України при ЮНЕСКО» (ф.8), які охоплюють період 1990-

2000-х років на сьогодні майже не упорядковані, що не лише ускладнює 

роботу з ними (документи після 1998 р. не прошиті, не мають архівного 

оформлення і, як правило, не видаються дослідникам), а й робить це 

неможливим. Не дивлячись на це, авторові вдалося ознайомитися з 

окремими справами, які показують механізми контролю ЮНЕСКО за 

станом і рівнем збереження культурних і природних пам’яток, що були 

внесені до Списку Всесвітньої спадщини [31-33]. 

Четверта група представляє матеріали міжнародних наукових 

конференцій та семінарів, а також багатосторонніх досліджень, 

проведених під егідою ЮНЕСКО, зокрема, Світова доповідь про культуру 

і розвиток «Наше творче різноманіття» (1996 р.), «Світова доповідь з 

питань культури» (1998 р.), Заключна доповідь Міжурядової конференції з 

політики у сфері культури з метою розвитку (1998 р.), Світова доповідь з 

культури 2000+ ЮНЕСКО «Культурне розмаїття, конфлікт і плюралізм» 

(2000 р.), Світова доповідь ЮНЕСКО «Інвестування у культурне 

різноманіття і діалог між культурами» (2010 р.), в яких представлено 

дослідження фахівців та експертів ЮНЕСКО у сфері культури, культурної 
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політики та культурної спадщини. У дисертації показано, що оцінка стану 

сучасного етапу розвитку стратегії збереження культурної спадщини мала 

концептуальне значення для розробки і реалізації політичної лінії 

ЮНЕСКО у досліджуваній сфері [197-200; 266].  

Окрему групу джерел дисертації становлять статистичні матеріали, 

що містяться у публікаціях ЮНЕСКО (резолюціях, документах сесій, 

дворічних програм і бюджетів, матеріалах доповідей з культури, звітах та 

доповідях конференцій тощо). Статистичні дані виступають посутньою 

складовою порівняльного аналізу та аргументаційної бази роботи, дають 

можливість з’ясувати та консолідовано представити сучасний стан 

міжнародної системи захисту світової культурної спадщини, а також 

дослідити основні напрями політики ЮНЕСКО у цій сфері [197-200]. 

Джерела особового походження презентовані мемуарами 

українських дипломатів А. Зленка «Дипломатія і політика. Україна в 

процесі динамічних геополітичних змін» [221] та О. Сліпченка «Від імені 

країни…» [308], в яких представлено маловідомі факти дипломатичної 

діяльності України як за радянських часів, так і в роки незалежності, 

висвітлено окремі ініціативи України щодо міжнародної стратегії охорони 

та збереження культурної спадщини з погляду українських дипломатів, 

подано фахову оцінку діяльності держави на світовій арені  

Останню групу представляють джерела довідкового характеру: 

періодичні видання, брошури, інформаційні матеріали ЮНЕСКО тощо, в 

яких публікуються базові документи з питань Світової культурної 

спадщини; подається систематизована інформація про практичні заходи 

організації у сфері культурної спадщини, представляється позитивний 

досвід співпраці держав з організацію задля збереження й охорони 

культурної спадщини, визначаються сучасні пріоритети політики 

організації у цій сфері, а також публікуються звіти конференцій, наукових 

семінарів і нарад з тематики Світової культурної спадщини, посібники, 

спрямовані на забезпечення реалізації Конвенції про охорону світової 
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культурної та природної спадщини для представників національних і 

місцевих органів влади, представників приватного сектору та 

громадськості. Наприклад, «Настільний щоденник Світової спадщини», що 

регулярно видається з 2005 р., містить інформацію про реалізацію 

Конвенції про охорону світової культурної та природної спадщини 

(1972 р.), основні завдання організації у зазначеній сфері у контексті появи 

нових пам’яток, що потребують включення до Списку об’єктів світової 

культурної спадщини, критерії відбору об’єктів та інститути, до 

компетенції яких віднесено захист об’єктів Світової культурної спадщини; 

«Культурна спадщина. Огляд», який видається з 1996 р. і містить 

різноманітні статті про об’єкти Світової культурної спадщини; 

«Інформаційний бюлетень. Світова спадщина» (1993-2005 рр.), в якому 

подавалася інформація про поточну діяльність організації у сфері 

збереження культурної спадщини, представлялися звіти про проведення 

конференцій, семінарів та різноманітних зустрічей з питань збереження 

культурної спадщини, публікувалися інтерв’ю з представниками 

ЮНЕСКО, а також подавалася інформація про поповнення Списку світової 

культурної спадщини та Списку об’єктів, що знаходяться під загрозою 

тощо [384-385; 390-391].  

На особливу увагу заслуговують спеціальні видання ЮНЕСКО, 

зокрема, «Доповідь з нагоди 40-річчя Конвенції про Світову спадщину», в 

якій представлено ініціативи Центру світової спадщини на міжнародному, 

національному та місцевому рівнях із збереження та захисту культурної 

спадщини (понад 120 заходів у 48 країнах світу), результати міжнародних 

дискусій навколо різних проблем Світової культурної спадщини; «Нове 

життя для історичних міст», «Освітній проект ЮНЕСКО для молоді у 

сфері Світової спадщини», «Світова спадщина: сьогодні та завтра з 

молоддю» тощо [374; 386; 388; 392]. 

Змістовними є довідники: «Управління ризиком стихійних лих в 

інтересах Світової спадщини», «Підготовка номінації Світової спадщини», 
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«Світова спадщина ЮНЕСКО: переваги без кордонів», «Конвенція про 

Світову спадщину: двадцять років потому», «Світова спадщина ЮНЕСКО 

2002: спільна спадщина, спільна відповідальність», «Світова спадщина 

ЮНЕСКО: проблеми тисячоліття», «Бізнес-планування для керівників 

проекту Світової спадщини – Інструментарій» тощо [342; 350; 364; 369-

370; 393]. 

Так, глибинні трансформації у системі міжнародних відносин кінця 

ХХ ст. та зміну пріоритетів діяльності ЮНЕСКО у сфері культури, у 

цілому, та у системі збереження Світової культурної спадщини, зокрема, 

відображено у Світовій доповіді про культуру та розвиток «Наше творче 

різноманіття», в якій йдеться про вплив процесів глобалізації на культурну 

спадщину, а також про нові підходи до розробки культурної політики 

держав, яка має заохочувати до збереження та розвитку культурної 

спадщини у всіх її проявах, про нові виклики та загрози для матеріальної 

та нематеріальної культурної спадщини, детерміновані реаліями 

трансформації світової політичної системи, а також про свідоме 

руйнування об’єктів матеріальної культурної спадщини, мотивоване 

культурно-релігійними міркуваннями. Для ефективного протистояння 

новим загрозам для культурної спадщини людства було запропоновано 

підготувати Міжнародний Кодекс поведінки у сфері культури та 

сформувати Міжнародний Суд з питань порушення культурних прав як 

новий орган міжнародного прецедентного права та впливу на країни-

порушники культурних прав [200]. У Світовій доповіді з культури 

«Культура, творчість та ринки» (1998 р.) представлено аналіз стратегії у 

сфері культури і розвитку, комплексне дослідження світових культурних 

процесів, а також позитивний досвід країн у сфері культурної політики, 

зокрема, у сфері охорони та захисту культурної спадщини. Дослідження, 

окрім загальних проблем розвитку культури в умовах глобалізації, містить 

й висновки та пропозиції щодо актуальності встановлення міжнародних 

стандартів для культурної спадщини [199]. У Світовій доповіді з культури 



 46 
2000+ «Культурне розмаїття, конфлікт і плюралізм» (2000 р.) міститься 

інформація про пріоритети міжнародної стратегії і політики у сфері 

збереження культурної спадщини, зокрема, розширення поняття 

«культурна спадщина» за рахунок включення нових об’єктів, аналіз нових 

викликів для культурної спадщини в умовах глобалізації, вироблення 

нових механізмів захисту пам’яток культури, підтримка економіки 

культурної спадщини тощо [198].  

Таким чином, джерелознавча база дослідження являє собою комплекс 

архівних та опублікованих документів, деякі з них вперше застосовується 

у широкому науковому обігу, і є достатньою для написання дисертації.  

 

 

1.3. Теоретико-методологічна основа та методи дослідження 

Питання місця та ролі ЮНЕСКО у збереженні й охороні культурної 

спадщини в Україні у теоретико-методологічному плані відноситься до 

різнопланових тем, що виражається у міждисциплінарному характері 

проблематики. Відповідно автор вважає, що певного уточнення потребує 

понятійно-категоріальний апарат, який свідчить про належний 

теоретичний рівень розробки даного напрямку досліджень. 

Еволюція наукової думки і практична діяльність міжнародних 

інститутів вплинули на термінологію, окреслили визначення процесів, 

явищ і понять, що характеризують міжнародні та національні стратегії 

охорони та збереження культурної спадщини людства. У роботі 

використано термінологію, яка зафіксована у документах міжнародних 

універсальних організацій, зокрема, ЮНЕСКО.  

Для аналізу стратегії збереження культурної спадщини у міжнародних 

відносинах на рівні ЮНЕСКО – Україна обрано такий понятійний апарат:  

«культурна спадщина» – тлумачиться як сукупність охоронюваних на 

національному та міжнародному рівні об’єктів матеріальної та 

нематеріальної культури, які є результатом історичної, духовної, 
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художньої, наукової творчості індивідів, етносу, народу, успадковані 

теперішніми поколіннями від минулих поколінь, мають виняткову 

аксіологічну значущість, унікальні властивості й універсальне значення 

для історії та культури людства [56];  

«нематеріальна культурна спадщина» розглядається як звичаї, форми 

представлення та вираження, знання та навички, а також пов’язані з ними 

інструменти, предмети, артефакти та культурні простори, визнані 

спільнотами, групами й, у деяких випадках, окремими особами як складові 

їхньої культурної спадщини [60-61];  

«підводна культурна спадщина» тлумачиться як всі сліди людського 

існування, які мають культурний, історичний або археологічний характер і 

частково або повністю, періодично або постійно знаходяться під водою не 

менше 100 років [57]; 

«міжнародна охорона культурної спадщини» розуміється як створення 

системи міжнародного співробітництва, визначення заходів допомоги 

державам-учасникам «у зусиллях, спрямованих на збереження та 

виявлення цієї спадщини» [56]. 

Сучасне розуміння культурної спадщини формувалося упродовж 

тривалого часу та має глибокі історичні традиції. Спочатку феномен 

культурної спадщини розглядався переважно у межах загальної теорії 

культури і тільки згодом перетворився на самостійний об’єкт дослідження.  

Водночас проблемним залишається питання відповідності існуючої 

термінології сучасним змістовим характеристикам феномену, оскільки 

загальна ідея культурної спадщини має свою тривалу історію, а отже його 

зміст не лише формувався, але й змінювався протягом часу, що 

переконливо засвідчує історія другої половини ХХ ст. Таким чином, 

критика підходів або дефініцій повинна здійснюватися з позиції, що 

дозволяє визначити, наскільки термінологія, що домінує у певний час, 

відображає історично відмінні способи розуміння того, що саме 

відноситься до культурної спадщини, які виміри вона має, що може або 
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має бути предметом захисту тощо.  

Аналіз теоретичних підходів до проблеми становлення та розвитку 

інститутів та стратегій у сфері збереження і захисту культурної спадщини 

дозволяє стверджувати, що поняття «культурна спадщина» істотно 

розширило свій зміст внаслідок збільшення номенклатури об’єктів, що 

описуються даним поняттям, зокрема, підводної культурної спадщини та 

нематеріальної культурної спадщини, про що свідчить ціла низка наукових 

розробок з цих питань. 

Розширення номенклатури об’єктів матеріальної культурної 

спадщини наприкінці ХХ – початку ХХІ століття знайшло відображення у 

наукових дискусіях про виокремлення підводної культурної спадщини як 

специфічного виду пам’яток історії та культури. Так, наприклад, 

дослідження П. О’Кіфа [368] суттєво розширили поняття «підводна 

культурна спадщина», яке було покладено в основу багатьох законодавчих 

ініціатив як на міжнародному (ЮНЕСКО), так і на національному рівнях. 

Наприклад, саме за ініціативою автора поняття «підводна культурна 

спадщина» було уточнено та розширено завдяки включенню до об’єктів 

регулювання не тільки річок та озер, а й інших водних ресурсів і 

джерел [368, р.15].  

В аналітичному дослідженні ЮНЕСКО «Конвенція ЮНЕСКО про 

охорону підводної культурної спадщини 2001 р.» підводна культурна 

спадщина визначається як важливий аспект історії, що тісно пов’язаний із 

загальною спадщиною людства [380].  

Відомий дослідник Л. Протт у праці «Визначення концепції «духовної 

спадщини»: проблеми та перспективи» [291] зазначає, що саме поняття 

«духовна культурна спадщина» увійшло до наукового обігу після 

тривалого обговорення та дискусій. Сучасна концепція охоплює велике 

коло питань, зокрема, традиційні мови й усну культурну спадщину, 

традиційну релігію та ритуали, малюнки   орнаменти, музику, поезію, 

драму, театр, ремесла, вміння, стилі одягу та кулінарію, землеробство, 
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лікувальну практику, методи вирішення конфліктів тощо. Як зазначає 

автор, відрізнятися можуть і цілі збереження такої спадщини, але, 

незважаючи на відмінність підходів, захисні методи не повинні завдавати 

шкоди соціальним процесам внаслідок збереження старих елементів як 

«пережитки минулого» [291, с.156-157].  

Японський дослідник Ю. Кавада у праці «Ініціативи щодо захисту 

нематеріальних об’єктів культурної спадщини» зазначає, що поділ 

спадщини на матеріальну та нематеріальну не є абсолютним. Часто обидва 

види спадщини виявляються тісно взаємопов’язаними та існують як два 

виміри одного об’єкту [228, с.168-169]. 

Використання вищезгаданого теоретичного підґрунтя та зазначених 

дефініцій дозволяє краще осмислити сутність процесів та явищ у площині 

збереження й охорони культурної спадщини у рамках співпраці ЮНЕСКО 

– Україна. Таким чином, досліджувана нами проблема багатоваріантна, 

поліаспектна та має складний понятійний апарат, що підтверджує її 

міждисциплінарність і перспективи для подальшого дослідження.  

Методологія та методи дослідження. Для вирішення завдань, 

поставлених у дисертаційній роботі було використано систему 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціально-наукових 

методів, що дало змогу розкрити роль ЮНЕСКО у процесі охорони та 

збереженні культурної спадщини в Україні, встановити основні 

детермінанти та напрями співробітництва України та ЮНЕСКО у сфері 

збереження культурної спадщини.  

Базовими принципами, на яких побудована дисертаційна робота стали 

історизм, об’єктивність, системність, принцип розвитку та плюралізм. 

Важливим світоглядним і методологічним принципом, яким керувався 

автор є історизм, що передбачає всебічне й адекватне відтворення істотних 

зв’язків об’єктивної історичної дійсності, що постійно змінюється у часі та 

розвивається, отже розгляд історії збереження й охорони культурної 

спадщини в їх розвитку й еволюції.  
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Одним із ключових принципів є об’єктивність, адже дослідник 

повинен прагнути до максимальної істинності описуваних у науковій праці 

подій. У той же час автор не утримується від критики тих чи інших подій у 

відносинах ЮНЕСКО та України і намагається створити хоча й 

суперечливу, але «правдиву» картину співробітництва нашої держави у 

такій важливій справі як охорона культурної спадщини, оцінити внесок 

ЮНЕСКО у дану справу. 

Системний підхід дозволив представити культурну спадщину як 

цілісну систему, в якій усі її елементи пов’язані різноманітними 

корелятивно-детермінаційними зв’язками. Принцип системності 

забезпечує дослідження діяльності ЮНЕСКО у сфері збереження 

культурної спадщини та їх складових частин як єдиного цілого, як 

системи. 

Принцип розвитку передбачає, що будь-яке явище, і світ у цілому, 

знаходяться у безперервному і постійному діалектичному розвитку. 

Прихильність до даного принципу, без якого не може існувати дійсно 

історичної праці, дала можливість автору розглянути роботу ЮНЕСКО у 

напрямку збереження культурної спадщини у видозмінах і розвитку, 

показати як змінювалися підходи даної міжнародної організації до 

досліджуваної проблеми, як розвивалося й удосконалювалося міжнародне 

та національне законодавство у сфері питань культурної спадщини. 

Широко дисертант у своєму дослідженні використовує принцип 

плюралізму, який передбачає урахування множинності підходів та оцінок 

одних і тих же явищ. Даний принцип дозволив урахувати позиції різних 

дослідників і політиків щодо збереження культурної спадщини, її 

визначення й оцінку. Завдячуючи плюралістичному підходу до вивчення 

закономірностей історичного розвитку певних явищ у діяльності 

ЮНЕСКО, історія даного інституту творить систему знань, де 

віддзеркалюються об’єктивні знання про навколишню реальність. 
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Основним філософсько-світоглядним методом, застосованим у 

дисертації, постав метод діалектичного пізнання, який свідчить, що 

культуроохоронні процеси – це внутрішньосуперечлива цілісність, що 

перебуває у стані постійних змін. Даний метод дав можливість розглянути 

культурну спадщину як фактор гуманітарного розвитку індивідів та їх 

спільнот, що виявляє свою залежність від оточуючого середовища, 

конкретних соціальних обставин, процесів відтворення соціального та 

культурного середовища, а також, враховуючи суб’єктивний характер 

культурної спадщини, продемонструвати її аксіологічний характер як 

сукупності знань, настанов, ідеалів, фольклору, нематеріальних продуктів 

творчої діяльності, що не є тотожними об’єктивованим пам’яткам 

культури. Також було досліджено ідейні витоки поняття культурної 

спадщини, його зв’язок з іншими фундаментальними ідеями класичної й 

сучасної історичної науки, культурології, теорії міжнародних відносин.  

Порівняльно-історичний метод, що надає можливість розкрити 

сутність досліджуваних явищ за схожістю або відмінністю притаманних їм 

ознак (і навіть у тих випадках, коли ця суть є неочевидною), дозволив 

виявити спільне й особливе у змісті основних елементів сучасної 

міжнародної системи охорони та збереження культурної спадщини, а 

також у різних формах культуроохоронної діяльності 

Застосування у дослідженні хронологічного принципу дозволило 

викласти матеріал у чіткій послідовності та логічній завершеності. Текст 

дисертації побудований за хронологічним принципом, бо використання 

комплексного підходу дало змогу досліднику виділити певні етапи у 

становленні та розвитку правової основи у сфері збереження культурних 

цінностей, з’ясувати динаміку у діяльності ЮНЕСКО у досліджуваній 

сфері. 

У дослідженні було також використано метод структурно-

функціонального аналізу, завдяки якому виявлено та досліджено структуру 

й функції ЮНЕСКО в аспекті реалізації культуроохоронної діяльності. 
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Системне поєднання зазначених методів дало можливість вибудувати 

інтегративне розуміння процесу охорони та збереження культурної 

спадщини у взаємовідносинах ЮНЕСКО та України, вийти за вузькі межі 

сприйняття культурної спадщини як сукупності матеріальних об’єктів, що 

становлять історичну та культурну цінність та обґрунтувати авторську 

дефініцію поняття культурної спадщини та її збереження. 

 

* * * 

 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку людської цивілізації, що 

характеризується потужними глобалізаційними зрушеннями, відбувається 

усвідомлення найвищого потенціалу культурної спадщини в історичному 

процесі розвитку людства, необхідності його збереження як одного з 

найважливіших ресурсів цивілізаційного поступу. Загрози та ризики, що 

виникають у процесі соціокультурних зрушень, часто пов’язані саме із 

збереженням культурної спадщини – матеріальної та нематеріальної. 

Таким чином, звертаючись до поняття культурної спадщини та до способів 

її осмислення в умовах цивілізаційних зрушень, слід наголосити, що нині 

проблема охорони та захисту культурної спадщини усталено сприймається 

на національному та міжнародному рівні як одна з ключових і найбільш 

важливих проблем для всього сучасного гуманітарного розвитку.  

Міждисциплінарний характер проблеми виявляється у теоретичних та 

прикладних розробках, присвячених різним аспектам охорони та 

збереження культурної спадщини, зокрема, проблемі еволюції поняття 

культурної спадщини; становлення міжнародно-правової системи 

регулювання охорони культурної спадщини; розширення номенклатури 

об’єктів культурної спадщини за рахунок виокремлення таких видів, як 

матеріальна спадщина, нематеріальна, підводна спадщина тощо; а також 

природна спадщина людства; збереження культурних цінностей підчас 

воєнних дій, економізації збереження культурної спадщини, культурні 
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права людини та ін. Порівняльний аналіз наукових праць з проблем 

збереження культурної спадщини дає підстави стверджувати, що тематика 

дослідження є актуальною для України, яка є полікультурним 

середовищем з розмаїттям національних культур та самобутності.  

Історіографічна база свідчить, що проблема культурної спадщини, її 

збереження і охорони посідає важливе місце у дослідженнях цілої низки 

сучасних наук, кожна з яких описує цей феномен відповідно до власного 

понятійного та методологічного інструментарію. У цьому плані більш 

доцільним вважається синтез науково-теоретичного та практичного 

потенціалу дефініцій у межах певного загального концептуального 

розуміння сутності та значення культурної спадщини для історичного і 

духовного розвитку людства. Наявні наукові розвідки співвідносяться з 

еволюцією феномена культурної спадщини у світі, в цілому, та в Україні, 

зокрема. Початковий етап дослідження феномену охорони та збереження 

культурної спадщини пов’язаний з розробками у сфері культурології, що 

дало можливість науково обґрунтувати не тільки відмінність між 

культурними цінностями та об’єктами культурної спадщини, а й визначити 

базові характеристики феномену культурної спадщини та обґрунтувати 

роль збереження культурної спадщини для поступального цивілізаційного 

розвитку. Подальша еволюція наукової думки пов’язана з глибинними 

трансформаціями світового розвитку та глобалізацій ними зрушеннями, що 

призвело до усвідомлення спільності надбань культурної спадщини для 

усього людства та появи поняття «Світова культурна спадщина». Науково-

технологічний розвиток та застосування результатів технологічного 

прогресу у сфері охорони та збереження культурної спадщини спричинили 

подальшу еволюцію поняття «культурна спадщина» та виокремлення 

нового феномену – «підводна культурна спадщина». На останньому етапі 

дослідження феномену культурної спадщини виявили підвищення інтересу 

до її нематеріальної складової. 

Дослідження феномену культурної спадщини представлено широким 
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колом наукових праць українських фахівців у різних галузях – історії, 

культурології, пам’яткознавства, краєзнавства, правознавства, 

міжнародних відносин. Чисельні праці присвячені як фундаментальним 

проблемам української та світової культурної спадщини, так і окремим 

проблемам розвитку системи охорони та збереження культурної спадщини 

в Україні в контексті її міжнародних зобов’язань.  

Аналіз джерельної бази дослідження дає можливість виокремити такі 

групи джерел, як: нормативні документи ЮНЕСКО, звернення до яких 

дозволяє комплексно дослідити політику ЮНЕСКО у сфері збереження 

культурної спадщини; резолюції та інші робочі документи ЮНЕСКО, 

матеріали сесій Генеральної конференції та Виконавчої ради ЮНЕСКО, 

декларації, плани дій, використання яких дозволяє дати оцінку діяльності 

організації у сфері збереження культурної спадщини; виступи та заяви 

керівників ЮНЕСКО, що стосуються різних аспектів проблематики 

культурної спадщини, статистичні джерела, зокрема, аналітичні публікації 

ЮНЕСКО, які дають можливість проілюструвати ситуацію зі станом 

культурної спадщини людства, а також основні напрямки діяльності 

ЮНЕСКО у цій галузі; національні законодавчі та інших нормативно-

правові акти України у сфері збереження культурної спадщини. 

Керуючись вказаними у роботі принципами та історичними методами 

наукового пізнання, дослідник намагалася викласти матеріал у послідовній 

і логічно завершеній формі та найбільш адекватно відобразити процеси 

історичної сутності у діяльності ЮНЕСКО, забезпечивши наукову 

достовірність результатів дисертаційної розвідки. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СТРАТЕГІЇ ОХОРОНИ ТА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

 

 

2.1. Діяльність міжнародних організацій і діячів світової спільноти у 

справі збереження пам’яток історії та культури (до середини ХХ ст.) 

Розвиток світової культури й історії нерозривно пов’язаний з 

формуванням комплексу матеріальних і нематеріальних об’єктів, які 

творяться людством і відображають сутність та зміст духовного 

становлення як окремої людини, так і людської спільноти у цілому. 

Зазначені об’єкти є одночасно та своєрідною квінтесенцією та результатом 

складних культуротворчих процесів, й основою для подальшого духовного 

розвитку людства. При цьому, як наголошував Ф. Мартенс, розвиток 

міжнародних відносин переконливо засвідчує, що через свою незаперечну 

значимість духовна сфера посідає одне з головних місць у розвиткові не 

тільки окремих націй (держав), але й усього людства [261, c.104-108].  

Подальша еволюція концепту збереження культурної спадщини була 

пов’язана з розробкою базових підходів до визначення поняття культурної 

цінності та її захисту передусім під час війни та збройних конфліктів. 

Наприклад, у 1874 р. була прийнята Брюссельська декларація про закони і 

звичаї війни, яка, попри те, що так і не була остаточно ратифікована, стала 

першим документом у міжнародній практиці, який передбачав 

відповідальність окупантів за спричинену шкоду культурним цінностям 

під час ведення військових дій, встановлення режиму охорони культурних 

цінностей під час війни на рівні загального режиму охорони приватної 

власності і вперше закріпив принцип відповідальності за його порушення. 

Згодом ці норми розвились у цілісну систему захисту культурної 
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спадщини під час військових конфліктів [244, с.7].  

Під час проведення Гаазьких конференцій миру у 1899 р. та 1907 р. 

було визначено окремі заходи, які нині становлять основу процесу захисту 

і збереження культурної спадщини, зокрема, створення переліку об’єктів, 

які забороняється руйнувати державам, що знаходяться у стані військових 

конфліктів (Гаазька конвенція про закони і звичаї сухопутної війни та 

Гаазька конвенція про бомбардування морськими силами під час війни). 

Учасниками Конференцій неодноразово було наголошено на 

неприпустимості використання об’єктів культурної спадщини у військових 

цілях з будь-якою метою, а також вперше чітко сформульовано проблему 

колективного захисту культурної спадщини [165, с.6-7], яка стала одним з 

базових елементів сучасної концепції збереження культурної спадщини і 

діяльності цілої низки міжнародних організацій, серед яких 

найавторитетнішою є ЮНЕСКО.  

Після закінчення Першої світової війни до початку 30-х рр. ХХ ст. 

було розроблено цілу низку проектів міжнародних актів щодо охорони 

культурних цінностей, у яких окреслено найбільш дискусійні питання 

збереження культурної спадщини та визначені базові засади формування 

системи міжнародного захисту культурної спадщини [188, с.45]. Вагомий 

внесок у розробку концепту збереження культурної спадщини було 

зроблено Комісією інтелектуального співробітництва Ліги Націй, 

створеною у 1922 р. за ініціативи Франції (пропозиція Леона Буржуа, 

лауреата Нобелівської премії миру). У 1926 р. був створений Міжнародний 

інститут інтелектуального співробітництва [35], який фактично 

перетворився на виконавчий орган Комісії і став постійним секретаріатом 

Ліги Націй. Діяльність Комісії завершилася у 1939 р., а сам Інститут 

функціонував до 1940 р., потім знову відкрився у 1945 р. і остаточно 

припинив свою діяльність у 1946 р., передавши свої повноваження 

новоствореній організації – ЮНЕСКО. У рамках Інституту у 1926 р. був 

створений Міжнародний комітет музеїв, який займався питаннями 
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музейної справи та збереження культурної спадщини, виконуючи роль 

координуючого центру між державними органами та фахівцями у цій 

сфері. Серед перших ініціатив Комітету стала організація Першого 

Конгресу архітекторів і фахівців з охорони історичних пам’яток у 1931 р. в 

Афінах, результатом якого стало прийняття Афінської хартії з реставрації 

історичних пам’яток. У документі, зокрема, було визнано абсолютну 

цінність художньої спадщини минулих епох, а також підтверджено 

пріоритет саме підтримки та консервації пам’ятників, а не реставрації, яка 

розглядалася як крайній захід [313].  

Упродовж 1920-х рр. відбувалася розробка базових міжнародно-

правових документів у сфері захисту культурних цінностей під час 

воєнних дій та конфліктів із врахуванням трансформації способів ведення 

воєнних дій та появи концепції тотальної війни. Важливим результатом 

численних дискусій, проектів і пропозицій стало підписання у 1935 р. 

країнами Панамериканського союзу «Договору про захист установ, що 

служать цілям науки і мистецтва, а також історичних пам’яток» [41], 

відомий також як «Пакт Реріха», оскільки саме зусилля М. Реріха 

виявились вирішальними у консолідації зусиль тогочасних діячів 

мистецтва та культури з метою опрацювання та прийняття даного 

документа [283, c.4]. Підкреслимо, що цей документ вважається першим 

спеціалізованим міжнародним нормативним актом, який стосувався 

охорони культурної спадщини у випадках збройного конфлікту. У цьому 

сенсі його можна розглядати як своєрідну історичну основу розвитку 

сучасного нормативно-правового захисту культурної спадщини, яка є 

невід’ємною складовою загальної міжнародної системи збереження та 

захисту культурної і природної спадщини [176, c.14].  

Завдяки цьому акту було також змістовно переосмислено сам 

характер міжнародної співпраці у галузі збереження культурної спадщини. 

Зокрема, якщо раніше мова йшла лише про окремі держави, які є 

подібними у плані ідеологічного та політичного ладу, мають приблизно 
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однаковий економічний потенціал і відносяться до одного і того ж 

культурного регіону (причому цей регіон мав бути релігійно гомогенним), 

то відтепер культуроохоронна діяльність набула універсальних 

властивостей. Формально це було закріплено у положеннях про те, що 

об’єкти культурно-історичного значення мають однаковою мірою 

підлягати захисту у країнах з різними культурними та релігійними 

традиціями, з різними типами політичних режимів та ідеології. 

Положеннях даного договору заклали фундамент для формування цілісної 

системи міжнародного захисту культурної спадщини, що не лише 

підвищило статус міжнародних організацій у досліджуваній сфері, але й 

дозволило говорити про реальний вплив міжнародної спільноти та 

міжнародних установ на діяльність в частині збереження та охорони 

культурної спадщини [274]. Важливим є також й твердження, що 

міжнародна системи захисту культурної спадщини не повинна зводиться 

до тотального захисту пам’яток культури та мистецтва під час військових 

дій і має визначати міри можливого практичного забезпечення їх захисту в 

умовах відсутності серйозної військової загрози для руйнування.  

Одним з наслідків підписання цього договору став також й суттєвий 

поштовх до розвитку різноманітних урядових та неурядових організацій у 

сфері охорони пам’яток культури у всьому світі. Водночас зусиллями 

М. Реріха культуроохоронна діяльність стала набувати статусу одного з 

основних напрямів роботи різноманітних громадських організацій, що 

спричинило не лише їх збільшення, але й появу цілої низки спеціальних 

фондів, які ставили перед собою локальні й глобальні завдання щодо 

збереження об’єктів культурної спадщини людства [274].  

Незважаючи на цілу низку недоліків, які вплинули на подальше 

обговорення «Договору про захист установ, що служать цілям науки і 

мистецтва, а також історичних пам’яток», зокрема, широке тлумачення 

об’єкта охорони, що включає історичні пам’ятники, наукові, художні, 

освітні та культурні установи, що робило неможливим застосування 
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принципу їх недоторканності та відсутність пропозицій щодо організації 

заходів контролю, що гарантують ефективне дотримання принципу 

недоторканності, Пакт був втілений у життя і став прецедентом 

міжнародної конвенції, присвяченої виключно охороні пам’яток. У липні 

1937 р. було створено спеціальний експертний комітет з метою розробки 

проекту Конвенції у сфері охорони та збереження культурної 

спадщини [313], результатом діяльності якого стала поява попереднього 

варіанту документу, що містив юридичні та технічні положення з охорони 

культурної спадщини та виконавчий регламент. У положеннях проекту 

було визначено, що підготовка заходів із захисту пам’яток в умовах 

зростання загрози військових дій на національному рівні повинна 

починатися ще в мирний час. Військовий склад має діяти з повагою до 

культурної спадщини, а під час війни командування повинно припиняти 

будь-які спроби грабежу творів мистецтва і руйнування пам’ятників. 

Важливим положенням проекту стало створення спеціальних притулків 

для творів мистецтва, які отримували нейтралітет під час військових дій. 

Положеннями проекту було передбачено надання імунітету, зокрема, 

розміщення на відстані не менше 20 кілометрів від театру військових дій, 

від військових цілей, від великих транспортних коридорів, за межами 

великих промислових центрів; а також недопущення використання 

об’єктів культурної спадщини самою державою з метою захисту тощо.  

Виконавчий регламент, який був однією з переваг цього проекту, 

детально розглядав порядок формування міжнародної контрольної комісії, 

до обов’язків якої увійшов контроль за підготовкою відповідних притулків 

для пам’яток культури, а також порядок формування міжнародної 

інспекційної комісії. Проект був представлений на розгляд Ради та 

Асамблеї Ліги Націй у вересні 1938 р. Уряду Нідерландів був наданий 

мандат на роз’яснення державам змісту проекту Конвенції та скликання 

дипломатичної конференції для її остаточного розгляду і прийняття [313]. 

Ухвалення Конвенції так і не відбулося через початок Другої світової 
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війни, але фундаментальні ідеї документу були покладені в основу 

міжнародних конвенцій про охорону культурної спадщини та захист 

культурних цінностей, прийнятих вже в рамках ЮНЕСКО, що дозволило 

сформувати у середині ХХ ст. потужний інституціоналізований на 

міжнародному рівні рух щодо захисту і збереження культурної спадщини. 

Завершення Другої світової війни та подальша трансформація системи 

міжнародних відносин спричинили фундаментальний перегляд усталених 

у практиці міжнародного співробітництва пріоритетів, що дало можливість 

включити питання збереження культурно-історичної спадщини до 

міжнародних політичних стратегій. При цьому сама культурна спадщина 

розглядалася вже не просто як сукупність певних об’єктів, але як складна 

система, здатна до самоорганізації та самовідтворення [404а, с.20]. Таким 

чином, культуроохоронна діяльність була виведена за межі національної 

практики, а захист культурно-історичної спадщини став глобальним 

завданням й спільною метою всієї міжнародної спільноти [165, с.5].  

Суттєвий вплив на цей процес спричинили два чинника: по-перше, 

поява можливості регламентації цілей, процедур, засобів, методів, стадій 

діяльності щодо загального збереження і захисту культурної спадщини, по-

друге, створення відповідних міжнародних органів та інститутів, які були 

покликані самостійно або в процесі взаємодії з різноманітними 

міжнародними установами та національними урядами вирішувати тактичні 

та/або стратегічні завдання щодо збереження культурної спадщини, 

створення умов для її ефективного використання і підтримання у 

належному стані тих об’єктів культурної спадщини, які становлять 

культурну та національну цінність для окремих народів, держав або світу в 

цілому. Такі зрушення стали можливими завдяки утворенню 

спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки, культури – 

ЮНЕСКО.  

Забезпечення стабільності та ефективності культуроохоронної 

діяльності у світі, інтенсифікація процесів міжнародної співпраці у цій 
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галузі та формування й удосконалення системи нормативно-правового 

гарантування охорони та захисту культурної спадщини значною мірою 

було пов’язано з організаційним і функціональним становленням 

ЮНЕСКО [233, с.6-10]. Розвиток цієї організації дозволив піднести 

питання охорони культурної і природної спадщини на високий 

міжнародний рівень та надати їм значення глобальної проблематики 

існування людства у ХХ-ХХІ ст. [237, с.6]. Таким чином, створення 

ЮНЕСКО було об’єктивно необхідним кроком й відповідало прагненню 

народів світу до співробітництва в мирних умовах. Загальна геополітична 

ситуація, яка сформувалась після Другої світової війни, вимагала 

об’єднання зусиль світового співтовариства для захисту прийдешніх 

поколінь.  

Слід зазначити, що питання збереження та відродження матеріальної і 

нематеріальної культурної спадщини, а також сприяння поверненню 

втрачених культурних цінностей до країн походження було віднесено до 

сфери компетенції організації від самого її започаткування [37; 135]. Так, у 

Статуті ЮНЕСКО вказувалось, що ця організація сприятиме зміцненню 

миру і безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузі 

освіти, науки і культури в інтересах забезпечення загальної поваги до 

справедливості, законності і прав людини, а також основних свобод, 

проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, для всіх народів на 

недискримінаційній основі, тобто без розрізнення щодо раси, статі, мови 

чи релігії. З метою реалізації та практичного втілення зазначених цілей 

ЮНЕСКО має сприяти зближенню і взаєморозумінню народів шляхом 

використання всіх засобів інформації і рекомендує з цією метою укладати 

міжнародні угоди, які вона вважатиме корисними для вільного 

розповсюдження ідей словесним і образотворчим шляхом; сприяти 

збереженню, збільшенню та поширенню знань, піклуючись про 

збереження та охорону світової спадщини людства, книг, творів мистецтва 

і пам’ятників історичного і наукового значення [131].  
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Для реалізації завдань в рамках ЮНЕСКО було сформовано 

відповідну організаційну структуру. Органами ЮНЕСКО було визначено 

Генеральну конференцію (вищий керівний орган), Виконавчу раду та 

Секретаріат. Так, Генеральна конференція є вищим керівним органом, 

який затверджує Програму і Бюджет Організації, отримує і розглядає 

доповіді, що подаються Організації державами-членами про виконання 

рекомендацій і конвенцій. Також Конференція обирає членів Виконавчої 

ради та за її рекомендацією призначає Генерального директора [129, с.11]. 

Виконавча рада є адміністративним органом, що здійснює підготовку 

роботи Генеральної конференції і несе відповідальність за ефективне 

виконання її рішень. Членів Ради обирає Генеральна конференція (станом 

на 2013 р. – 58 членів). Кандидати обираються з урахуванням 

різноманітності культур і справедливого географічного розподілу. 

Зокрема, використовується такий розподіл країна та регіонів: Група I 

(країни Західної Європи та Північної Америки), Група II (країни Східної 

Європи), Група III (країни Латинської Америки та Карибів), Група IV 

(країни Азійсько-Тихоокеанського регіону), Група V (а) (країни Африки) 

та Група V (б) (Арабські країни). Питання забезпечення рівноваги між 

регіонами світу є предметом складних переговорних процедур і свідчить 

про універсальний характер Організації [129, с.14-17]. 

Ще одним важливим елементом організації ЮНЕСКО, який дозволяє 

ефективно виконувати покладені на неї завдання в частині збереження 

культурної спадщини є Секретаріат ЮНЕСКО – виконавчий орган 

ЮНЕСКО, що здійснює затверджену Генеральною конференцією 

Програму [131]. Очолює Секретаріат найвища посадова особа ЮНЕСКО – 

Генеральний директор, який обирається строком на шість років. 

Генеральний директор бере участь без права голосу у всіх засіданнях 

Генеральної конференції, Виконавчої ради і комісій ЮНЕСКО. Він 

формулює пропозиції щодо заходів, які повинні бути прийняті 

Конференцією та Радою, і готує для подання Раді проект програми роботи 
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ЮНЕСКО з відповідними бюджетними кошторисами. Також Генеральний 

директор готує і розсилає державам-членам та Виконавчій раді періодичні 

доповіді про діяльність ЮНЕСКО [131]. З 2009 р. посаду Генерального 

директора обіймає Ірина Бокова. 

Переконливим свідченням ефективності функціонування такої 

структури співпраці стала діяльність щодо захисту культурної спадщини 

Єрусалиму та ухвалення Резолюції № 3.34 «Збереження та популяризація 

культурної спадщини» (1968 р.). Так, ознайомившись із доповідями 

Генерального директора про виконання на Середньому Сході Конвенції 

про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (1954 р.), 

Генеральна конференція рекомендувала державам-членам цієї Конвенції 

вжити за активної участі двох Генеральних комісарів всіх необхідних 

заходів для точного дотримання передбачених Конвенцією зобов’язань і 

положення Рекомендації, що визначали принципи міжнародної 

регламентації археологічних розкопок, прийнятих дев’ятою сесією 

Генеральної конференції ЮНЕСКО (1956 р.). При цьому з огляду на 

виключне культурне значення старої частини Єрусалима, особливо його 

святих місць, не тільки для безпосередньо зацікавлених держав, а й для 

людства в цілому завдяки їх художній, історичній та релігійній цінності, і 

беручи до уваги Резолюцію 2253 (ES-V), прийняту 4 липня 1967 р. 

Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй щодо Єрусалима, 

Генеральна конференція звернулась до Ізраїлю з міжнародним закликом 

ретельно зберігати всі історичні місця, будівлі, пам’ятки й культурні 

цінності, зокрема в старій частині міста Єрусалима, а також утримуватися 

від будь-яких розкопок, переміщень цих цінностей та зміни їх 

характерного вигляду або культурного та історичного характеру [46]. Всі 

зазначені рекомендації Генеральної конференції були виконані і чітко 

дотримані, що дозволило не лише зняти напругу в регіоні, але й створити 

надійну основу для збереження та спільного користування культурною 

спадщиною. 
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Взаємодія держав-учасниць з ЮНЕСКО здійснюється через постійні 

представництва при ЮНЕСКО, які мають статус дипломатичних установ; 

національні комісії у справах ЮНЕСКО (в усіх державах-учасницях). При 

цьому, з огляду на те, що ЮНЕСКО є міжнародною організацією, яка 

координує діяльність багатьох країн, взаємодія держав-учасниць з 

ЮНЕСКО здійснюється через: 1) постійні представництва при ЮНЕСКО, 

які мають статус дипломатичних установ; 2) Національні комісії у справах 

ЮНЕСКО (в усіх державах-учасницях). Слід підкреслити, що ЮНЕСКО є 

єдиною спеціалізованою установою ООН, яка має систему зі 198 

Національних комісій країн-учасниць та асоційованих членів. Комісії 

забезпечують важливий зв’язок між громадянським суспільством та 

ЮНЕСКО, зокрема, роз’яснюють програми ЮНЕСКО у країнах-

учасницях, допомагають здійснювати численні проекти у сфері освіти, 

науки, культури і комунікації та проводити спеціальні кампанії з метою 

привернення уваги громадськості до нагальних проблем сфери компетенції 

Організації. Комісії також сприяють розвитку нових партнерських зв’язків 

з приватним сектором, який може не тільки допомагати у проведенні 

технічної експертизи, а й здійснювати фінансову підтримку проектів 

Організації, зокрема, у сфері збереження культурно-історичної спадщини 

людства [129, c.19]. 

Важливу роль у збереженні культурної спадщини відіграє співпраця 

ЮНЕСКО з низкою неурядових організацій, які мають значний вплив на 

розвиток світових подій і, зокрема, на міжнародні відносини у сфері 

культури. Організація підтримує офіційні відносини з понад ніж 350 

неурядових організацій, співпрацює з майже з 600 організаціями, а понад 

1200 організацій працюють з ЮНЕСКО у рамках окремих проектів [129, 

c.138-139].  

Зокрема, важливу роль у системі збереження культурної спадщини 

відіграють міжнародні неурядові організації, які визначають культурні й 

професійні норми пам’яткоохоронної практики та беруть участь у розробці 
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та реалізації стратегії збереження культурної спадщини ЮНЕСКО – 

Організація міст всесвітньої спадщини, Міжнародна рада з охорони 

пам’яток та історичних місць, Міжнародна рада музеїв і Міжнародний 

дослідницький центр зі збереження і реставрації культурної спадщини. 

Так, Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) була 

заснована у 1965 р. з метою підтримки ідеї та методики охорони пам’яток і 

визначних місць, а також здійснює оцінку об’єктів, пропонованих для 

включення до Списку світової спадщини, порівняльний аналіз, технічну 

підтримку і складання періодичної звітності [358]. ІКОМОС покликаний 

сприяти обміну досвідом науково-дослідної та практичної діяльності з 

питань методики консервації та реставрації пам’яток, правового 

регулювання охорони пам’яток на державному рівні, пропаганди світової 

культурної спадщини, а також формування громадської думки щодо 

збереження пам’яток, яким з тієї чи іншої причини загрожує знищення або 

пошкодження [188, c.12].  

Для ефективної реалізації стратегії збереження світової культурної 

спадщини ІКОМОС створила мережу Національних комітетів, які 

залучають різноманітні організації та окремих фахівців для збору, оцінки 

та поширення інформації про принципи консервації пам’яток, методики та 

політику збереження культурної спадщини. Кожен Національний комітет 

має право розробляти власну програму і правила прийняття нового члена, 

але все відбувається відповідно до Статуту Міжнародної організації 

ІКОМОС [359].  

Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць об’єднує 

фахівців з понад 110 країн світу [358]. У системі організації створено низку 

спеціалізованих фахових комітетів, які займаються вирішенням проблем 

пам’яткоохоронної діяльності, зокрема, пов’язаних з охороною пам’яток 

мурованої архітектури, дерев’яного зодчества, історичних міст, пам’яток 

археології, історичних садів і парків, наскального мистецтва, вітражів, 

підготовки фахівців, культурного туризму тощо. Комітети також беруть 
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участь у розробці та прийнятті спеціальних нормативних актів щодо 

охорони та реставрації нерухомої культурної спадщини. Так, за участю 

організації було розроблено Міжнародну хартію про охорону історичних 

міст (1987 р.), Ризьку хартія про автентичність та історичну реконструкцію 

культурної спадщини (2000 р.) (спільно з Міжнародним дослідницьким 

центром охорони та реставрації культурних цінностей), Міжнародну 

хартію з охорони історичних садів (1981 р.), Міжнародну хартію з охорони 

і використання археологічної спадщини (1990 р.), Хартію Барра про 

консервацію місць культурного значення (1981 р.), Новозеландську Хартію 

щодо охорони місць із значимою культурною спадщиною (1992 р.), 

Римську декларацію, що регулює заходи щодо інтеграційної консервації 

культурної спадщини (1983 р.) тощо [232, с.708-709]. 

Основною метою діяльності організації Міжнародної ради музеїв 

(ІКОМ), заснованої у 1946 р., є розвиток міжнародного співробітництва 

музейних установ, координація їх роботи з іншими науковими та 

культурними установами. До пріоритетних завдань Міжнародної ради 

музеїв віднесено збереження, розвиток і взаємодія суспільства і світової 

природної і культурної спадщини, сьогодення і майбутнього, матеріальної 

і нематеріальної спадщини [188, c.13-14]. Реалізація визначених 

пріоритетів відбувається через програми сприяння розвитку музейної 

справи в усьому світі; збереження світової культурної спадщини і боротьба 

з незаконною торгівлею культурними цінностями тощо. На даний момент 

до ІКОМ входять 117 національних і 31 міжнародний комітет, понад 30 

тис. індивідуальних і колективних членів з 165 країн світу, 18 міжнародних 

асоціацій які займаються збереженням світової культурної та природної 

спадщини. ІКОМ співпрацює з регіональними організаціями музеїв, 

такими як АЛАМ (Латиноамериканська організація) й ОММСА 

(Організація музеїв, пам’яток і визначних місць Африки). Особливу увагу 

ІКОМ приділяє боротьбі з нелегальним обігом культурних цінностей, 

управління ризиками для безпеки експонатів, поверненню (реституції) 
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культурних цінностей в країну походження, популяризація культурної 

спадщини, захист матеріальної та нематеріальної культурної 

спадщини [188, с.11; 357].  

Метою діяльності Міжнародного дослідницького центру зі 

збереження і реставрації культурної спадщини (так званого Римського 

центру) є надання експертної допомоги у питаннях збереження культурної 

спадщини. Згідно зі Статутом (прийнятий на 9-й сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО, Нью-Делі, 1956 р.), членами центру є держави-

члени ЮНЕСКО, членами-співробітниками можуть бути державні 

установи країн, які не є членами ЮНЕСКО, та приватні установи [188, 

c.14]. Центр діє на основі угоди, укладеної між ЮНЕСКО та Італією. До 

функцій центру входять збір, вивчення і поширення документації, 

координація досліджень, надання сприяння у підготовці фахівців, подання 

рекомендацій з питань охорони та реставрації культурних цінностей. Його 

експерти постійно беруть участь у реалізації різних програм ЮНЕСКО з 

порятунку і відновлення культурних цінностей, наприклад, у порятунку 

пам’яток стародавньої Нубії, Венеції і Флоренції [356].  

Поряд із співпрацею з Римським центром ЮНЕСКО надає фінансову 

допомогу Центру документації Стародавнього Єгипту, створеному за 

допомогою ЮНЕСКО у 1955 році, а також трьом регіональним центрам: 

для країн Тропічної Африки (у Нігерії), Латинської Америки (у Мексиці), 

Південної Азії (в Індії) [188, c.14]. 

Організація міст світової спадщини була заснована у 1993 р. з метою 

розвитку співпраці між містами Світової спадщини. Вона сприяє обміну 

знаннями та досвідом управління, а також взаємної матеріальної підтримки 

у справі охорони пам’яток та історичних місць. Особливий підхід полягає 

в необхідності більш динамічного управління розташованими в містах 

об’єктами через підвищення антропогенного навантаження. До 

теперішнього часу в світі налічується понад 100 міст Світової 

спадщини [369]. 
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Підкреслимо, що ІКОМОС, ІКОМ і Римський центр мають 

консультативний статус категорії «А» при ЮНЕСКО. Це означає, що між 

цими міжнародними організаціями та органами ЮНЕСКО здійснюється 

співробітництво і проводяться взаємні консультації. Утім, досліджуючи 

роль міжнародних організацій (як урядових, так і неурядових) у процесі 

збереження культурної спадщини, необхідно вказати й на те, що дана 

діяльність не повинна тлумачитись виключно як сукупність зв’язків та 

програм, що реалізуються переважно на міждержавному рівні. Насправді, 

роль міжнародних організацій та міжнародної співпраці має безпосередні 

наслідки у сфері культури для кожної окремо взятої держави. Причому, 

даними організаціями створюється не тільки нормативна база для 

міжурядової співпраці у сфері культури (у цьому контексті вирішальна 

роль належить, безумовно, ЮНЕСКО), але й реалізуються конкретні 

заходи інформаційного, організаційного, фінансового характеру щодо 

збереження культурних цінностей, розвитку культури та освіти. 

Важливу роль у збереженні світової культурної спадщини відіграє 

співпраця міжнародних інститутів з мережею неурядових організацій, які 

офіційно займаються захистом культурних цінностей у випадку збройних 

конфліктів і стихійних лих на підставі і відповідно до мандату в рамках 

конвенцій міжнародного гуманітарного права, в рамках проекту 

«Блакитний Щит». Проект поєднав організації, які співпрацюють з 

музеями, архівами, в тому числі аудіовізуальними, бібліотеками, а також з 

організаціями з охорони пам’яток. Міжнародний комітет Блакитного 

Щита, заснований у 1996 р. у Парижі, утворений головними виконавчими 

директорами Міжнародної ради архівів, Міжнародної ради музеїв, 

Міжнародної ради з охорони пам’яток і визначних місць, Міжнародної 

федерація бібліотечних асоціацій та установ, Координаційної ради 

асоціацій аудіовізуальних архівів. Місією Комітету є захист культурних 

цінностей від загроз різного характеру та походження, а також здійснення 

стратегічного діалогу як з особами, що ухвалюють рішення, так й з 
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провідними міжнародними організаціями з метою запобігання руйнування 

пам’яток світової спадщини та оперативного реагування у випадках 

природних і техногенних катастроф. Після створення Міжнародного 

комітету Блакитного Щита у низці країн були засновані національні 

комітети Блакитного Щита, зокрема, в Австралії, Австрії, Бельгії, Беніні, 

Чилі, Кубі, Чехії, Франції, на Гаїті, в Ізраїлі, Італії, Македонії, на 

Мадагаскарі, у Нідерландах, Норвегії, Польщі, Сенегалі, Великій Британії, 

США, а в Аргентині, Азербайджані, Болівії, Бразилії, Канаді, Колумбії, 

Німеччині, Угорщині, Індії, Індонезії, Люксембурзі, Мексиці, Палестині, 

Перу, Росії, Словенії, Південній Кореї, Швейцарії, Венесуелі наразі 

комітети знаходяться на стадії формування [201].  

 

 

2.2. Утворення ЮНЕСКО та її співпраця з іншими міжнародними 

організаціями у справі охорони та збереження культурної спадщини 

(1945-1960-ті роки)  

Ідея створення міжнародного руху на захист історичних пам’яток 

була закладена у базові принципи діяльності ЮНЕСКО від самого її 

започаткування. Але втілення ідеї у практичній діяльності Організації 

розпочалося лише у 1950-х рр. Першим документом ЮНЕСКО, який 

регулював об’єкти культурної спадщини, стала Конвенція про захист 

культурних цінностей у випадку збройного конфлікту («Гаазька 

конвенція») [54, c.5-21] та Виконавчий Регламент (1954 р.) [50, c.21-31]. 

Поява такого міжнародного документу була обумовлена масштабними 

руйнуваннями та втратами об’єктів світової культурної спадщини під час 

Другої світової війни. Підготовка Конвенції розпочалася ще на IV сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО (1949 р.), на якій було вирішено 

розпочати роботу з міжнародно-правової регламентації у сфері збереження 

та захисту культурних цінностей як складової культурної спадщини 

людства. У 1954 р. ЮНЕСКО скликала міжнародну конференцію у Гаазі 
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(21 квітня – 14 травня 1954 р.), в якій взяли участь 56 держав, 

представники міжнародних неурядових організацій, зокрема, Міжнародної 

ради музеїв. 14 травня 1954 р. був підписаний Заключний акт, Гаазька 

конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного 

конфлікту, а також прийняті однойменний протокол і резолюції. Отже 

Гаазька конвенція 1954 р. стала першою міжнародною угодою 

універсального характеру, в якій було поєднано різні норми, що 

передбачали охорону культурних цінностей у випадку збройного 

конфлікту [167, c.47-49].  

Укладаючи цю угоду, держави виходили з того, що культурним 

цінностям під час Другої світової війни було завдано серйозної шкоди і що 

постійний розвиток військової техніки створює додаткову загрозу їх 

руйнування. Преамбула Конвенції містила три принципові положення, які 

стосувалися збереження культурної спадщини в цілому: по-перше, збиток, 

що завдається культурним цінностям кожного народу, є шкодою для 

культурної спадщини всього людства; по-друге, країни-учасниці Конвенції 

повинні вживати «всі можливі заходи для захисту культурних цінностей»; 

по-третє, з метою забезпечення ефективності захисту культурних 

цінностей такі заходи повинні розроблятися та вживатися ще в мирний час 

шляхом реалізації як національних, так і міжнародних проектів [54, c.5].  

Слід підкреслити, що у Конвенції було введено поняття «спеціальний 

захист культурної спадщини», який надається обмеженому колу об’єктів 

(укриття, призначені для збереження культурних цінностей у випадку 

збройного конфлікту, центри зосередження культурних цінностей та інші 

нерухомі культурні цінності, що мають велике значення для культурної 

спадщини народу) шляхом внесення їх у «Міжнародний реєстр культурних 

цінностей, що перебувають під спеціальним захистом» (п. 6 ст. 8) [54, c.9]. 

Починаючи з 1960 р. питання збереження культурних цінностей як 

складової культурної спадщини людства регулярно включалися до порядку 

денного керівних структур ЮНЕСКО. Так, під час XIV сесії Генеральної 
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конференції ЮНЕСКО (1966 р.) Генеральному директору було 

рекомендовано розробити наукові, технічні та юридичні заходи, які 

стосуються захисту культурних цінностей. Генеральна конференція 

звернула особливу увагу на можливість вироблення єдиного міжнародного 

режиму захисту «обмеженого числа пам’ятників, які є складовою 

частиною культурної спадщини людства». На засіданнях експертів, 

скликаних ЮНЕСКО в Парижі у лютому-березні 1968 р. і у липні 1969 р., 

було запропоновано виробити рекомендацію і міжнародну конвенцію, 

присвячені охороні культурних цінностей в мирний час. XVI сесія 

Конференції уповноважила Генерального директора підготувати проект 

рекомендації державам-членам і проект міжнародної конвенції. 19 

листопада 1964 р. була прийнята Рекомендація про заходи, спрямовані на 

заборону і попередження незаконного вивезення, ввезення та передачі 

права власності на культурні цінності [120], а 14 листопада 1970 р. – 

Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і попередження 

незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності на культурні 

цінності [55]. 

У документах було уточнено поняття «культурні цінності», до який 

було віднесено ті культурні цінності, які можуть бути предметом вивозу, 

ввезення та передачі права власності, що, природно, обмежує коло 

об’єктів. Відповідно до рекомендації, «культурними цінностями 

вважається рухоме і нерухоме майно, яке має суттєве значення для 

культурного надбання кожної країни» (п. 1). Кожній державі 

рекомендується встановлювати критерії для визначення культурних 

цінностей, які знаходяться на її території. Поряд з поняттям «культурна 

цінність», визначення якого дається в ст. 1 Конвенції 1970 р. [55, c.61], 

було введено поняття «культурна спадщина кожної держави» (ст. 4). У це 

поняття входять культурні цінності, причому вони поділяються на певні 

групи. Ці групи визначаються не характером цінностей (історичні, художні 

і т.д.), а залежать від джерела їх походження або створення [55, c.62-63].  
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ЮНЕСКО також прийняла низку інших рекомендації, присвячених 

охороні культурних цінностей від різноманітних небезпек, що їм 

загрожують та охороні певних об’єктів, зокрема, Рекомендацію про захист 

культурних цінностей, яким загрожує небезпека внаслідок проведення 

громадських чи приватних робіт (1968 р.) [123], Рекомендацію, що 

стосується принципів міжнародної регламентації археологічних розкопок 

(1956 р.) [127] та ін. У розвиток зазначених документів згодом було 

ухвалено ще кілька рекомендацій щодо охорони культурних цінностей – 

Рекомендацію про збереження краси та характеру пейзажів і місцевостей 

(предмет цієї рекомендації - заходи з охорони природної спадщини, проте 

вона має певне відношення і до охорони культурної спадщини) [122]; 

Рекомендацію про збереження і сучасну роль історичних ансамблів 

(1976 р.) [121]; Рекомендацію про охорону рухомих культурних цінностей 

(1978 р.) [126] тощо. 

Таким чином, ЮНЕСКО поставила собі за мету сприяти виявленню, 

ідентифікації, охороні й збереженню культурних та природних пам’яток, 

які мають видатне універсальне значення для всього людства. Свідченням 

підвищення інтересу Організації саме до проблеми культурної спадщини 

стала активна міжнародна кампанія щодо охорони пам’яток, в рамках якої 

на прохання держав-членів направлялися місії експертів для вивчення 

спільно з національними службами країн стану пам’яток і надавалися 

конкретні пропозиції з їх порятунку, реставрації або відновлення. Перша 

така місія експертів була направлена у 1950 р. до Перу, після того, як від 

землетрусу постраждало історичне місто Куско [362].  

Найбільш значимою акцією ЮНЕСКО стала міжнародна кампанія з 

порятунку пам’яток стародавньої Нубії в Єгипті та Судані, які опинилися у 

небезпеці у зв’язку з будівництвом Асуанської греблі і створенням 

штучного водосховища. В Абу-Сімбелі, розташованому на кордоні Єгипту 

з Суданом, знаходилися чотири висічені у скелі гігантські статуї часів 

Стародавнього Єгипту та два храми – Абу-Сімбел та Філе. У квітні 1959 р. 
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уряд Єгипту звернувся до ЮНЕСКО з проханням про проведення заходів з 

порятунку пам’яток, які після закінчення будівництва греблі могли 

опинитися під водою. У жовтні 1959 р. з аналогічним проханням звернувся 

уряд Судану. Питання «Міжнародні заходи щодо збереження 

архітектурних об’єктів і пам’яток стародавньої Нубії» було включено до 

порядку денного 55-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО (23 листопада – 

4 грудня 1959 р.) [382]. Таким чином міжнародна кампанія з порятунку 

пам’яток Нубії, офіційно проголошена 8 березня 1960 р., стала першим 

великим міжнародним заходом у сфері захисту культурної спадщини. Для 

реалізації цілей кампанії було запропоновано створити міжнародний 

апарат, який повинен був займатися технічними та фінансовими 

питаннями проведення робіт, а за ЮНЕСКО закріплювалася роль 

посередника [355].  

8-9 листопада 1963 р. у Каїрі були підписані два документи – 

заключний акт і угода про добровільну допомогу. ЮНЕСКО уклало угоду 

з урядом Єгипту, за яким визначалися умови передачі уряду цієї країни 

фонду, зібраного державами-членами ЮНЕСКО. Пам’ятники в Абу-

Сімбелі були відгороджені дамбою, статуї були розпиляні на великі блоки, 

а стіни і стелі двох висічених в скелі храмів, покриті ієрогліфами і 

малюнками, дбайливо відокремлені від скелі. Храми були відновлені на 

плато, що підноситься над зоною затоплення. Стародавні архітектори 

розташували храм в Абу-Сімбелі таким чином, що двічі на рік, 26 лютого і 

18 жовтня, промені ранкового сонця проникали через вхідні двері, 

освітлюючи внутрішні приміщення та розташований в 60 м від входу 

вівтар зі скульптурними зображеннями богів. На новому місці цей ефект 

повністю збережений [188, с.17].  

Іншим об’єктом міжнародної допомоги у Єгипті стали пам’ятники на 

острові Філе, який майже суцільно зайнятий унікальними храмовими 

спорудами. Храми на острові часто піддавалися згубному впливу води під 

час повеней і опинилися під загрозою затоплення. На ХІІ сесії Генеральної 
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конференції ЮНЕСКО було розглянуто питання про збереження цих 

пам’яток і створено виконавчий комітет міжнародної кампанії з охорони 

пам’яток Нубії, до якого увійшли Бельгія, Бразилія, Єгипет, Індія, Іспанія, 

Нігерія, Нідерланди, Пакистан, СРСР, США, Судан, Того, ФРН, Франція, 

Швеція. Система заходів щодо проведення міжнародної кампанії з 

порятунку пам’яток Нубії полягала у створенні спеціального фонду, куди 

надходили пожертвування від урядів, громадських та приватних 

організацій, і в залученні авторитетних фахівців з різних країн до участі в 

проведенні археологічних розкопок та інших необхідних робіт. Кампанії у 

Єгипті та Судані обійшлися майже у 80 мільйонів доларів. Половину цієї 

суми становили внески близько 50 країн, що засвідчило факт усвідомлення 

потреби спільної відповідальності за збереження шедеврів світової 

культури. Успіх кампанії надихнув багатьох на проведення інших 

кампаній, зокрема, щодо Мохенджо-Даро (Пакистан), Боробудура 

(Індонезія) та ін. Невдовзі ЮНЕСКО за ініціативи Міжнародної ради з 

питань охорони культурних пам’яток та об’єктів ініціювала підготовку 

проекту конвенції про охорону культурних пам’яток [188, c.18-19]. 

У листопаді 1966 р. Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла 

резолюцію про проведення кампанії на захист пам’яток архітектури та 

творів мистецтва Флоренції та Венеції, які постраждали внаслідок 

повню [160]. У 1967-1968 рр. допомога була надана 29 країнам світу, 

насамперед країнам Африки (Камеруну, Дагомеї, Ефіопії), Латинської 

Америки (Болівії, Бразилії, Мексиці, Колумбії) та Азії (Афганістану, 

Бірмі). Технічна та інша допомога була надана під час проведення робіт з 

відновлення пам’ятників Болгарії, Греції та Мальти [188, c.17]. 

Робота ЮНЕСКО над розробкою базових документів у сфері охорони 

та збереження культурної спадщини тривала до кінця 1960-х рр. Остаточні 

проекти рекомендації і конвенції були представлені на ХVII сесії 

Генеральної конференції (жовтень-листопад 1972 р.) і прийняті 

Генеральною конференцією на її пленарному засіданні 16 листопада 
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1972 р. Так, Рекомендація ЮНЕСКО була адресована всім державам-

членам, незалежно, чи є вони учасниками Конвенції про охорону світової 

культурної і природної спадщини. Тому документ, з одного боку, носить 

більш універсальний характер, а, з другого, – є обмеженим за змістом 

питаннями національної політики держави в цій сфері. У Рекомендації 

наголошується на необхідності охорони культурної спадщини «від усіх 

небезпек і усіма способами». Таким чином кожна країна, на території якої 

знаходяться предмети культурної та природної спадщини, зобов’язана 

охороняти їх і забезпечувати передачу майбутнім поколінням. Держави-

члени ЮНЕСКО повинні також вживати необхідних заходів для виконання 

цього обов’язку [125, c.161].  

У Конвенції про охорону світової культурної і природної спадщини 

1972 р. було уточнено поняття «культурна спадщина», до якої, відповідно 

до ст. 1 документу, віднесено: а) пам’ятки: твори архітектури, 

монументальної скульптури й живопису, елементи та структури 

археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають 

видатну універсальну цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки 

(наприклад, печери з наскальними малюнками уздовж р. Везер – Франція, 

Акрополь в Афінах – Греція, Фракійська гробниця у Свештарах – 

Болгарія); б) ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, 

архітектура, єдність чи зв’язок з пейзажем яких є видатною універсальною 

цінністю з погляду історії, мистецтва чи науки (наприклад, старе місто 

Валлетта – Мальта, Махабаліпурам – Індія, королівські палаци Абомея – 

Бенін, історичний центр Львова – Україна); в) визначні місця: твори 

людини або спільні витвори людини й природи, а також зони, включаючи 

археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з позиції історії, 

естетики, етнології чи антропології (наприклад, Стоунхендж, Ейвбері та 

пов’язані з ним мегалітичні стоянки – Великобританія, Мон-Сен-Мішель, 

острів та його затока – Франція). Пам’ятки світової спадщини 

відрізняються від пам’яток національної спадщини тим, що мають 
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«видатне універсальне значення» [56, c.72]. Підкреслимо, що у Конвенції 

також було поєднано концепції збереження природних місць та охорони 

культурних пам’яток. У документі (ст.11), зокрема, визначено, що до 

Списку світової спадщини можуть бути введені історичні пам’ятки та 

природні місця, які є національним надбанням країн і найкраще 

репрезентують їхню культуру та природу [56, c.76].  

Зазначимо, що термін «міжнародна охорона» у Конвенції має суто 

умовний характер, оскільки у документі не вказується на обов’язковість 

створення відповідних наддержавних структур, які б відповідали за 

реалізацію міжнародних програм у сфері охорони та збереження 

культурної спадщини. Зокрема, у статті 7 під міжнародною охороною 

всесвітньої культурної і природної спадщини розуміється створення 

системи міжнародного співробітництва і допомоги для надання державам-

сторонам Конвенції допомоги в зусиллях, спрямованих на збереження й 

виявлення цієї спадщини [56, c.74].  

Підкреслимо також, що у Конвенції передбачено комплексний підхід 

до проблеми – розглядаються одночасно питання національної та 

міжнародної охорони культурної спадщини. Такий підхід передбачає, що 

головну відповідальність за збереження культурних цінностей, які входять 

до світової спадщини, несе держава, на території якого ці цінності 

знаходяться. У документі визначено порядок збереження та популяризації 

об’єктів культури і природи, які становлять частину надбання 

універсальної культури людства і мають виняткове значення не лише для 

народу держави, на території якої вони знаходяться, але й для людства в 

цілому. Водночас діяльність держав з охорони культурної спадщини на 

національному рівні, підкреслюється у документі, часто виявляється 

неефективною через брак фінансових, наукових та технічних ресурсів. 

Тому однією з ключових ідей Конвенції стало створення організаційних, 

інституціональних та нормативних засад взаємодії міжнародної системи 

колективної охорони культурної спадщини та різноманітних 
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внутрішньополітичних заходів, з метою підвищення їх ефективності та 

досягнення цілей Конвенції. Тобто, саме на державу було покладено 

обов’язок визначати, виявляти, охороняти, зберігати, популяризувати й 

забезпечувати передачу майбутнім поколінням культурної і природної 

спадщини, яка розташована на її території (ст. 4) [56, c.73].  

У Конвенції було запропоновано організаційну структуру, яка мала 

сприяти підвищенню ефективності реалізації стратегії охорони світової 

культурної і природної спадщини. Генеральна асамблея держав-сторін 

Конвенції, учасниками якої є всі країни-члени Конвенції, скликається 

кожні два роки під час чергової сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. 

Вона обирає членів Комітету світової спадщини, затверджує фінансовий 

звіт Фонду світової спадщини й визначає основні питання діяльності на 

перспективу. Міжурядовий Комітет з охорони світової культурної та 

природної спадщини відповідає за виконання Конвенції, ухвалює 

постанови про включення пам’яток до Списку світової спадщини, вивчає 

доповіді про стан вже включених до Списку пам’яток і, у разі виявлення 

недоліків, вимагає від країн-членів відповідних заходів щодо їхнього 

усунення. Комітет також ухвалює постанови про виділення коштів із 

Фонду на проведення нагальних реставраційних робіт, на експертні акції 

щодо пам’яток, які опинилися під загрозою руйнування чи знищення, на 

забезпечення технічної допомоги та підготовку фахівців, а також на роботу 

з громадськістю і навчальні програми [56, c.77-78]. Із 7 членів Комітету 

утворюється Бюро світової спадщини – виконавчий орган, який готує сесії 

Комітету. Комітет співпрацює з міжнародними та національними, 

урядовими та неурядовими організаціями, цілі діяльності яких 

відповідають цілям Конвенції (наприклад, з Міжнародним дослідним 

центром збереження і реставрації культурних цінностей, Міжнародною 

радою з охорони пам’яток та історичних місць та Міжнародним союзом 

охорони природи і природних багатств) [56, c.75].  

У рамках Конвенції було створено спеціальний Фонд світової 
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спадщини. Він складається з обов’язкових внесків країн-сторін Конвенції, 

які дорівнюють 1% від їхнього внеску в бюджет ЮНЕСКО, а також із 

добровільних пожертв країн, асоціацій, об’єднань, окремих громадян та з 

коштів, виторгуваних за продаж літератури про світову спадщину. 

Щорічний бюджет Фонду становить бл. 3 млн. доларів. На жаль, цієї суми, 

як показала практика діяльності, не достатня для реалізації усього обсягу 

завдань. Тому Комітет світової спадщини ухвалює рішення про 

використання коштів на найнагальніші завдання, що насамперед 

стосуються пам’яток, яким загрожує знищення, включаючи пам’ятки 

Червоного списку [56, c.79-80]. 

Фонд світової спадщини надає допомогу країнам-членам в 

ідентифікації та збереженні об’єктів світової спадщини. Оскільки Фонд не 

в змозі задовольнити всі заявки на міжнародну фінансову допомогу, 

Комітет світової спадщини розробив чіткі умови надання фінансової 

підтримки. Фінансова допомога надається на проведення підготовчої 

роботи, розв’язання питань технічної співпраці та на навчання фахівців. 

Частина Фонду світової спадщини може виділятися для країн-членів згідно 

з їхніми заявками на підготовку періодичних доповідей про стан їхніх 

пам’яток, включених до Списку. Ці доповіді, підготовлені на засадах 

добровільності, відіграють велику роль у збереженні Світової спадщини. 

Вони дозволяють складати спеціальні програми навчання фахівців, а також 

інші програми, які сприяють розв’язанню численних проблем у сфері 

збереження світової спадщини [56, c.80]. 

У розвиток положень Конвенції вже у 1992 р. був заснований Центр 

світової спадщини, який перетворився на секретаріат Конвенції. Він 

організовує щорічні засідання Бюро та Комітету, подає консультативну 

допомогу країнам-членам у підготовці об’єктів-номінантів, забезпечує 

технічну підтримку на прохання, координує роботу з доповідями про стан 

пам’яток та екстрені заходи щодо їхнього врятування, а також організовує 

семінари й технічні майстерні, вносить зміни до Списку світової спадщини 
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та банку даних, удосконалює навчальні матеріали та систему 

інформування громадськості шляхом випуску бюлетенів Світової 

спадщини. Центр проводить роботу в тісному контакті з підрозділами 

ЮНЕСКО, які займаються питаннями охорони культурної та природної 

спадщини, зокрема, з відділом культурної спадщини у секторі 

культури [389].  

У Конвенції про охорону світової культурної та природної спадщини 

було також визначено процедуру та критерії відбору для включення 

об’єктів до Списку світової спадщини. Так, заявку на включення номінанта 

до Списку світової спадщини повинна подавати сама країна, на території 

якої він розташований, з вичерпним описом того, як зберігається й 

охороняється пам’ятка. Комітет з охорони світової спадщини розглядає 

заявку на основі експертної оцінки двох консультативних органів – 

Міжнародної ради з питань охорони культурних пам’яток і об’єктів та 

Міжнародного союзу охорони природи. Третій консультативний орган – 

Міжнародний центр вивчення стану збереження та відновлення 

культурних пам’яток – надає експертну допомогу в реставрації 

пам’ятників та організовує підготовчі курси. Об’єкт, який включається до 

Списку світової спадщини, повинен відповідати певним критеріям, які 

регулярно переглядаються Комітетом, що обумовлено еволюцією 

концепції світової спадщини [56, c.76].  

Відповідність Списку підтверджується регулярними доповідями країн 

про стан своїх пам’яток та заходи щодо їхнього збереження, про 

мобілізацію зусиль громадськості у цій царині. У разі невиконання 

країною своїх зобов’язань, записаних у Конвенції, їй загрожує вилучення 

пам’яток зі Списку світової спадщини. Про загрозу пошкодження чи 

загибелі пам’ятки Комітет світової спадщини інформують як окремі особи, 

так і неурядові організації, інші представники громадськості. Якщо така 

інформація підтверджується, то пам’ятка включається до Списку об’єктів 

світової спадщини, яким загрожує знищення. Пам’ятки так званого 
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Червоного списку перебувають під особливим контролем, і для їхнього 

захисту вживаються екстрені заходи. В особливих випадках, коли, 

наприклад, пам’ятка опинилася в зоні воєнних дій і вимагає вжиття 

невідкладних заходів, Комітет може з власної ініціативи перенести її до 

Червоного списку, не очікуючи на формальне звернення [335, c.30-31]. 

Таким чином, Конвенція стала універсальним міжнародним правовим 

інструментом для охорони культурної спадщини людства. Фундаментальні 

засади Конвенції полягають у тому, що певні культурні пам’ятки та 

природні місця «видатної універсальної цінності» є частиною 

загальнолюдської спадщини. Збереження цієї спільної спадщини є 

завданням не тільки окремих країн, а й усього людства. Ухвалення 

документу відіграло історичну роль у створенні ефективного механізму 

для систематичної міжнародної співпраці у царині збереження пам’яток. 

Сьогодні Список світової спадщини налічує 962 пам’ятки «видатної 

універсальної цінності». Серед них 745 об’єктів культурного багатства, 188 

об’єктів природного багатства та 29 об’єктів належать водночас до обох 

категорій. Аналіз Списку світової спадщини показує, що у ньому 

найбільше репрезентовано пам’яток Західної Європи, у тому числі 

релігійні споруди. А тому важливим завданням на найближчі роки є 

поповнення Списку за рахунок об’єктів з інших частин світу, зокрема, з 

арабських країн, Тихоокеанського регіону та Африки [163].  

Зазначимо, що для пам’яток світової спадщини сьогодні існує чимало 

загроз, зокрема, воєнні та етнічні конфлікти. У цьому зв’язку слід згадати 

про руїни старого міста в Дубровнику (Хорватія), храмів Ангкора 

(Камбоджа), археологічних об’єктів у Бутрінті (Албанія), численні 

руйнування пам’яток світової культурної спадщини в Іраку внаслідок 

воєнної кампанії 2003 р. тощо. На даний момент Комітет світової 

спадщини включив 46 об’єктів до спеціального Списку об’єктів світової 

спадщини, яким загрожує знищення (з них 27 об’єктів – пам’ятки 

культурної спадщини), і вживає різноманітні заходи щодо їхнього 
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збереження [159]. До Списку вносяться тільки ті об’єкти, яким загрожують 

конкретні та серйозні небезпеки, наприклад: ризик зникнення внаслідок 

прогресуючого руйнування або реалізації проектів проведення 

масштабних громадських / приватних робіт; швидкий розвиток міст і 

туризму; руйнування у зв’язку із зникненням призначення або права 

власності на землю (занедбаність); стихійне лихо і катаклізми; небезпека 

збройного конфлікту; великі пожежі; землетруси; зсуви; вулканічні 

виверження; зміни рівня вод, повені, припливи [56, c.76].  

Наприклад, 3 липня 2003 р. до Списку об’єктів світової спадщини, 

яким загрожує знищення було включено Старе місто (м. Баку, 

Азербайджанська Республіка). Підставою внесення до даного Списку 

стало руйнування понад 300 будівель на території цієї пам’ятки після 

землетрусу у листопаді 2000 р. Внаслідок повню у серпні 2002 р. було 

зруйновано низку історичних пам’яток Чехії, Німеччині, Австрії й інших 

країн Центральної Європи. Так, у Празі під водою кілька днів перебувала 

велика частина старого району Мала Країна з церквами та 

середньовічними пам’ятниками, під загрозою опинився Карлів міст, 

побудований у XIV ст. Під загрозою знищення та затоплення опинилася й 

інша історична пам’ятка Європи – м. Дрезден (ФРН) та розташована у 

палаці Цвінґер відома Дрезденська галерея. Суттєву роль у ліквідації 

наслідків повені та порятунку пам’яток у країнах Центральної Європи 

відіграла саме ЮНЕСКО [263, с.309].  

У цілому внесення об’єктів до Списку об’єктів світової спадщини, 

яким загрожує знищення необхідно для того, щоб своєчасно вжити заходів 

з їх порятунку у разі загрози. Так, у разі надзвичайних обставин або у 

виняткових випадках, пов’язаних з руйнуваннями під час війни, Комітет 

світової спадщини може в будь-який час включити до Списку об’єктів 

світової спадщини, яким загрожує знищення, нову цінність без отримання 

на це формального звернення від держави, на території якого він 

знаходиться. Так відбулося у 1991 р., коли під міжнародну охорону був 
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узятий і включений до Списку розташований в Хорватії об’єкт всесвітньої 

спадщини «Старий» Дубровник (Old City of Dubrovnik). У зв’язку з 

виникненням загрози знищення пам’ятки до Югославії була направлена 

місія ЮНЕСКО, яка перебувала в місті навіть під час його бомбардування. 

Пізніше ЮНЕСКО надала суттєву допомогу Дубровнику, створивши 

спеціальний фонд. До Списку також було включено «Старе місто» 

Єрусалиму та його кріпосні стіни (Old City Of Jerusalem and its Walls), 

якому постійно загрожує небезпека знищення у зв’язку з багаторічним 

невгасаючим військово-політичним арабо-ізраїльським конфліктом [263, 

с.309-310]. 

У 2003 р. після початку військової операції США та їх союзників в 

Іраку ЮНЕСКО також стала на чолі міжнародної ініціативи з надання 

допомоги у збереженні унікальної культурної спадщини цієї країни. Але, 

враховуючи тривалу ескалацію насильства в Іраку, світова спільнота 

визнала недоцільним надання фінансової допомоги іракському уряду для 

вирішення проблеми збереження та відновлення культурної спадщини, що 

призвело до тимчасового призупинення реалізації більшості проектів по 

лінії ЮНЕСКО в країні. Організація також направила місію міжнародних 

експертів до Лівану для попередньої оцінки шкоди, заподіяної культурним 

пам’яткам цієї країни внаслідок ескалації конфлікту з Ізраїлем влітку 

2006 р. Через зростання кількості загроз для світової культурної спадщини 

в конфліктогенних регіонах в ЮНЕСКО заявили про можливість 

підготовки відповідної декларації, у якій було б визначено 

неприпустимість навмисного руйнування об’єктів цієї спадщини. У разі 

прийняття цій документ став би основою для розробки зобов’язуючого 

міжнародного правового акта з даного питання [306, с.32-33]. 

З урахуванням збереження у світі тенденції загострення етнічних і 

релігійних конфліктів, що ведуть до подальшого руйнування світової 

культурної спадщини, ЮНЕСКО висловила намір закріпити за собою роль 

координатора міжнародних експертних, спонсорських та партнерських 
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зусиль, спрямованих на прийняття невідкладних колективних та 

національних заходів щодо збереження культурного надбання людства. 

Паралельно буде продовжено важливу роботу, пов’язану з використанням 

програм зі збереження культурної спадщини у відновленні миру в 

постконфліктний період. Так, у рамках проекту «Спадщина, діалог і 

примирення» ЮНЕСКО планує розвинути наявний позитивний досвід 

встановлення міжобщинного діалогу між ворогуючими сторонами задля 

відновлення загальнонаціонального культурного надбання в Афганістані, 

Боснії і Герцеговині, Косово, Палестині, низці країн Африки і в Східному 

Тиморі. Тільки на відновлення 13 християнських і мусульманських 

культурно-релігійних пам’яток Косово, що постраждали під час збройного 

конфлікту, міжнародні спонсори запропонували виділити близько 10 млн. 

доларів США [306, с.33].  

Наступним кроком ЮНЕСКО у сфері охорони та збереження світової 

культурної спадщини стало ухвалення «Глобальної стратегії» на XVIII 

сесії Комітету світової спадщини (Пхукет, 1994 р.) з метою забезпечення 

авторитетності, репрезентативності та збалансованості Списку світової 

спадщини [151]. Розглянувши рекомендації, представлені у доповіді 

наради експертів з «Глобальної стратегії», а також рекомендації за 

результатами тематичних досліджень, Комітет запропонував розпочати 

реалізацію програми дій, спрямованої на виявлення і заповнення прогалин 

у Списку світової спадщини, шляхом сприяння збільшенню числа держав-

сторін Конвенції про світову спадщину, а також розробки попередніх 

переліків та висування (номінації) об’єктів культурної та природної 

спадщини для включення до Списку світової спадщини. 

 

 

2.3. Активізація діяльності ЮНЕСКО у справі збереження пам’яток 

історії та культури (70-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 

Важливим етапом розробки міжнародної стратегії ЮНЕСКО щодо 
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захисту світової культурної спадщини стало прийняття нової Конвенції 

про охорону підводної культурної спадщини (2001 р.) [57], що дозволило 

не тільки розширити поняття культурної спадщини, а й дозволило 

удосконалити механізми захисту світової спадщини людства шляхом 

включення до переліку об’єктів культурної спадщини пам’яток, 

розташованих під водою. Таким чином, прийняття Конвенції закріпило на 

міжнародно-правовому рівні визначення підводної культурної спадщини 

як складової спадщини людства, а також важливого елементу історії 

народів та націй. 

Поява цієї Конвенції стала відповіддю на нагальну проблему, яка 

виникла внаслідок бурхливого розвитку науки і технологій у 1980-х рр., 

що, з одного боку, відкрило нові можливості для підводних археологічних 

досліджень, а, з другого, – спричинило появу загрози, яку становить для 

підводної культурної спадщини несанкціонована діяльність та зростання 

темпів і масштабів комерціалізації підводної культурної спадщини. Як 

вважають експерти ЮНЕСКО, 850 кораблів знаходяться на дні в районі 

Азорських островів, 12542 судна і літальні апарати загинули в морях і 

океанах в період з 1824 по 1962 роки. До цього переліку додано цілі міста, 

що зникли під водою, наприклад, Порт-Рояль (Ямайка), який став жертвою 

землетрусу 1692 р., сотні античних поселень, які опинилися під водою у 

результаті тектонічних процесів тощо [263, c.190]. Про важливість і 

значущість охорони цього виду культурної спадщини свідчить той факт, 

що вільний продаж культурних цінностей з затонулих у берегів Мозамбіку 

кораблів вже загрожує втратою останніх історичних свідчень про їх 

споруди, оскільки більшість документів, що відносяться до того періоду, 

було знищено під час землетрусу в Лісабоні у 1755 р. [182, c.18-19]. 

Зазначимо, що окремі питання, пов’язані з охороною підводної 

культурної спадщини, обговорювалися на рівні ЮНЕСКО ще у 1950-

1970 -х рр., зокрема, у Рекомендації, що визначала принципи міжнародної 

регламентації археологічних розкопок (Нью-Делі, 5 грудня 1956 р.) [127], 



 85 
Рекомендації про охорону рухомих культурних цінностей, прийнятій 

Генеральною конференцією ЮНЕСКО (28 листопада 1978 р.) [126] тощо. 

До середини 1970-х рр. очевидною стала потреба розробки спеціального 

документу з питань підводної культурної спадщини. ЮНЕСКО спільно з 

ІКОМОС та іншими партнерськими неурядовими організаціями 

продовжила роботу у цьому напрямі, результатом якої стало схвалення 

Міжнародного Статуту про охорону та управління підводною культурною 

спадщиною [150] на засіданні Генеральної Асамблеї міжнародної Ради з 

пам’ятників і визначних місцях (Софія, 5-9 жовтня 1996 р.) та прийняття 

рішення на 29 сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО (1997 р.) [42] про 

врегулювання питання підводної культурної спадщини на міжнародному 

рівні за допомогою укладення Конвенції. Упродовж 1998-2001 рр. над 

проектом Конвенції працювала спеціально створена експертна група. На 

31 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (Париж, 15 жовтня – 

3 листопада 2001 р.) Конвенція про охорону підводної культурної 

спадщини була прийнята 87 голосами держав [263, с.192]. 

Відповідно до Конвенції, підводна культурна спадщина тлумачиться 

як всі сліди людського існування, які мають культурний, історичний або 

археологічний характер і частково або повністю, періодично або постійно 

знаходяться під водою упродовж не менше 100 років. До об’єктів 

підводної культурної спадщини було віднесено: об’єкти, споруди, 

будинки, артефакти разом з їхнім археологічним і природним оточенням; 

різноманітні транспортні засоби чи будь-які їхні частини, їхній вантаж або 

інший вміст разом із їхнім археологічним і природним оточенням; та 

предмети доісторичного характеру [57, с.89-90]. 

Базовими принципами Конвенції було визначено: зобов’язання 

держав-учасниць зберігати підводну культурну спадщину та вживати 

відповідні заходи, що відповідають їх можливостям; збереження підводної 

культурної спадщини in situ (тобто там, де вона знаходиться на морському 

дні в даний час); заборона на комерційну експлуатацію об’єктів світової 
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підводної спадщини; підготовка відповідних спеціалістів та обмін 

інформацією у сфері підводної культурної спадщини [57, с.91]. 

У додатку до Конвенції було визначено універсальні правила щодо 

діяльності, спрямованої на підводну культурну спадщину, зокрема, 

дозволи на діяльність, спрямовану на підводну культурну спадщину, 

надаються в такий спосіб, який відповідає завданням охорони цієї 

спадщини; комерційна експлуатація підводної культурної спадщини з 

метою торгівлі, спекуляції або її безповоротного розосередження несумісні 

з охороною й належним управлінням підводною культурною спадщиною; 

діяльність, спрямована на підводну культурну спадщину, не повинна 

негативно впливати на підводну культурну спадщину більше, ніж це 

необхідно для цілей проекту; під час діяльності, спрямованої на підводну 

культурну спадщину, використовуються методи неруйнівного поводження 

й обстеження, що є кращими, ніж видобування об’єктів; під час здійснення 

діяльності, спрямованої на підводну культурну спадщину, не слід без 

необхідності втручатися у сакральні місця та об’єкти поклоніння. Таким 

чином регламентація діяльності щодо підводної культурної спадщини дає 

можливість забезпечувати належний облік збираної культурної, історичної 

та археологічної інформації; заохочувати доступ громадськості до 

підводної культурної спадщини in situ за винятком випадків, коли такий 

доступ не є сумісним із завданнями охорони й управління [57, с.107-109]. 

Для реалізації завдань Конвенції було сформовано відповідну 

організаційну структуру. Так, Нарада держав-учасниць Конвенції є її 

основним органом, скликається Генеральним директором на чергові сесії 

не менше одного разу на два роки. На вимогу більшості держав-учасниць 

Генеральний директор може скликати позачергову сесію Наради держав-

учасників. Попередній порядок денний позачергової сесії включає тільки ті 

питання, для розгляду яких була скликана ця сесія. До компетенції Наради 

держав-учасниць було віднесено: розробку, обговорення та затвердження 

Оперативних керівних принципів для Конвенції; вибори членів 
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Консультативного науково-технічного органу; затвердження Статуту 

Консультативного органу та внесення до нього поправок; отримання та 

розгляд доповідей держав-учасниць Конвенції, а також їх прохань про 

надання консультативної допомоги; розгляд і обговорення доповідей, 

рекомендацій, що представляються Консультативним органом, і прийняття 

по них рішень; пошук шляхів залучення фінансових коштів і вживання 

необхідних з цією метою заходів; які визнаються необхідними для 

сприяння досягненню цілей Конвенції [57, с.102]. 

На першій сесії Наради держав-учасниць Конвенції (Париж, 26-27 

березня 2009 р.) відповідно до п. 4 ст. 23 документу був заснований 

спеціальний Консультативний орган. Відповідно до Статуту, 

Консультативний науково-технічний орган надає кваліфіковану допомогу 

Нараді держав-учасниць Конвенції в питаннях наукового та технічного 

характеру, пов’язаних із застосуванням «Правил, що стосуються 

діяльності, спрямованої на підводну культурну спадщину»; надає 

консультативні послуги з питань, які безпосередньо відносяться до 

Правил, в рамках практичного використання механізму співпраці між 

державами, передбаченого Конвенцією (відповідно до ст.ст. 8-13). 

Консультативний науково-технічний орган надає консультації та 

співпрацює з громадськими організаціями, а також організаціями, що 

мають безпосереднє відношення до Конвенції, зокрема, Комітетом з 

охорони підводної культурної спадщини та іншими організаціями, 

акредитованими на конференціях країн-учасниць [145]. 

Таким чином, прийняття Конвенції про охорону підводної культурної 

спадщини (2001 р.) стало важливим етапом розвитку стратегії охорони 

світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Зміст документу суттєво 

доповнив поняття культурної спадщини та актуалізував продовження 

діяльності із розробки концепту матеріальної культурної спадщини у 

цілому. 

Проблема збереження світової культурної спадщини як важливої 
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складової цивілізаційного розвитку людства постійно обговорювалася в 

експертних колах, що відображено у низці аналітичних досліджень 

ЮНЕСКО – Світових доповідях з питань культури. Так, до пріоритетних 

тем фундаментального дослідження ЮНЕСКО – Всесвітньої доповіді 

«Культурне розмаїття, конфлікти та плюралізм» (2000 р.) увійшла 

проблема збереження і розвитку спільної культурної спадщини, 

доповнення її нематеріальним компонентом. Наукова дискусія виявила 

різні підходи до розуміння політики збереження культурної спадщини у 

глобалізованому світі, зокрема, до економіки культурної спадщини [198, 

c.165].  

Так, у доповіді підкреслюється, що пам’ятки архітектури, місця 

археологічних розкопок, твори мистецтва та інші об’єкти матеріальної 

культури, так само як мови, обряди, місцеві звичаї, народні мистецтва та 

ремесла все більше визнаються важливим засобом вираження і 

усвідомлення ідентичності як невеликих громад, жителів окремих регіонів, 

так і цілих країн і навіть людства у цілому [198, c.128]. У той же час для 

світової культурної спадщини з’являється низка небезпек і загроз, 

наприклад, забруднення атмосфери та інші руйнівні впливи на навколишнє 

середовище, міжнародний «туристичний бум», наслідки воєн і конфліктів, 

нестача коштів на охорону природи, і, нарешті, нехтування проблем 

охорони об’єктів культурної спадщини. Для усвідомлення культурної та 

економічної цінності культурної спадщини у сучасних умовах необхідні 

нові підходи до стратегії охорони світової спадщини людства [198, c.137]. 

По-перше, потрібно розширити тлумачення самого поняття «культурна 

спадщина», яке вже не може зводитися лише до пам’ятників минулого. 

Такі підходи полегшать вироблення більш ефективної культурної політики 

на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Програми і стратегії 

політики збереження світової спадщини повинні брати до уваги роль і 

значення як матеріальної, так і нематеріальної духовної складової 

культурної спадщини. Особливо це стосується визначення самого поняття 
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культурної спадщини, яке, набуло згодом більш широкого змісту, стало 

сприйматися як культурне явище, яке уособлює безперервний зв’язок між 

минулим, сьогоденням і майбутнім [198, c.129]. По-друге, слід 

удосконалити механізми економічної підтримки захисту спадщини. Як 

підкреслюється у доповіді, концепція культурної спадщини як культурного 

капіталу повинна містити збалансовану оцінку одночасно культурної та 

економічної цінності об’єктів спадщини [198, c.138]. Але, враховуючи 

очевидну нестачу коштів для ефективної реалізації стратегії збереження 

культурної спадщини у багатьох державах світу, слід дотримуватися 

збалансованого підходу, який передбачає співпрацю державного, 

приватного секторів та громадянського суспільства [198, c.142].  

Подальша еволюція стратегії збереження світової культурної 

спадщини була пов’язана з прийняттям нового документу – Конвенції про 

охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.) [60]. Початком 

формування системи охорони та збереження нематеріальної культурної 

спадщини можна вважати 1973 р., коли уряд Болівії звернувся до 

ЮНЕСКО із пропозицією розробити принципи регламентації, розвитку та 

поширення фольклору. Результатом спільної діяльності ЮНЕСКО та 

Світової організацією інтелектуальної власності стало прийняття 

Рекомендації про збереження традиційної культури та фольклору 

(1989 р.) [124]. Проте необов’язковий юридичний характер документу і 

відсутність конкретних пропозицій щодо заходів з підтримки та 

збереження фольклору обумовили неефективність даного напряму 

політики Організації у той період. Водночас саме звернення до проблеми 

нематеріальної спадщини викликало широке обговорення проблеми у 

наукових та експертних колах. У 1989 р. у Вашингтоні ЮНЕСКО спільно 

зі Смітсонівським інститутом організувала конференцію на тему 

«Глобальна оцінка Рекомендацій про збереження фольклору» [43]. На 

форумі була аргументована необхідність розробки нового нормативного 

акта і перегляду самого поняття «фольклор», який, на думку фахівців, 
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змінив свій зміст і форми. Іншим важливим результатом даного заходу 

було введення поняття «нематеріальна культурна спадщина», яке охоплює 

більш широке коло явищ і відображає весь процес створення фольклорних 

цінностей, включаючи традиційні знання, ресурси, культурне середовище 

тощо. Також підкреслювалася роль творців і носіїв цих знань. Під час 

обговорення учасники конференції дійшли висновку, що усна спадщина є 

невід’ємною складовою нематеріальної спадщини [231, с.60].  

Практичним результатом дискусій в експертному середовищі стало 

представлення проекту «Проголошення шедеврів усної та нематеріальної 

спадщини», в якому знайшли своє відображення зразки, що мають 

виняткову цінність для людства, а також спадщина, яка опинилася під 

загрозою зникнення [147]. Як зазначив Генеральний директор ЮНЕСКО 

К. Мацуура, з 1999 р. охорона нематеріальної культурної спадщини стала 

одним з пріоритетів Організації. Наслідуючи приклад Конвенції про 

охорону світової культурної і природної спадщини 1972 р., ЮНЕСКО 

вирішила створити механізм підтримки живої спадщини, що має суттєве 

значення для культурної самобутності спільнот і народів. Програма 

«Проголошення шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства» 

отримала нове міжнародне визнання, що стало важливим кроком у 

розробці стратегії захисту нематеріальної спадщини та підвищення її ролі 

у світі [265, с.2-3]. 

Результатом дискусій стало ухвалення на 32-й сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО у 2003 р. Конвенції про охорону нематеріальної 

культурної спадщини, в рамках якої уперше було запропоновано 

міжнародні механізми, що дозволили ідентифікувати, передавати та 

підвищувати цінність форм вираження нематеріальної культурної 

спадщини з одночасним стимулюванням міжнародного співробітництва та 

допомоги [265, с.3]. 

Отже, у Конвенції поняття «нематеріальна культурна спадщина» 

тлумачиться як звичаї, форми представлення та вираження, знання та 
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навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти та 

культурні простори, визнані спільнотами, групами і, в деяких випадках, 

окремими особами як складові їхньої культурної спадщини. Нематеріальна 

культурна спадщина, що передається від покоління до покоління, постійно 

відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього оточення, їх 

взаємодії з природою та їхньою історією та формує у них почуття 

самобутності та спадковості. У рамках Конвенції до уваги береться лише 

та нематеріальна культурна спадщина, яка узгоджується з існуючими 

міжнародно-правовими актами з прав людини, з вимогами взаємної поваги 

між спільнотами, групами та окремими особами, а також сталого розвитку.  

До об’єктів охорони нематеріальної культурної спадщини було 

віднесено: усні традиції і форми вираження, зокрема, у мові як носії 

нематеріальної культурної спадщини; виконавські мистецтва; звичаї, 

обряди, свята; знання і звичаї, що стосуються природи та всесвіту; знання і 

навички, пов’язані з традиційними ремеслами. У Конвенції визначено такі 

заходи, спрямовані на охорону нематеріальної культурної спадщини, як: 

ідентифікація, документування, дослідження, збереження, захист, 

популяризація, підвищення її ролі, її передача, головним чином за 

допомогою формальної та неформальної освіти, а також відродження 

різних аспектів такої спадщини [60]. 

Органами Конвенції було визначено Генеральну асамблею держав-

учасниць та Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної 

спадщини. Генеральна асамблея є повновладним органом цієї Конвенції, 

збирається на чергові сесії раз на два роки, може збиратися на позачергові 

сесії, якщо приймає таке рішення, або на прохання Міжурядового комітету 

з охорони нематеріальної культурної спадщини чи на прохання не менше 

третини держав-учасниць, ухвалює власні Правила процедури. 

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини 

складається з представників держав-учасниць, обраних на Генеральній 

асамблеї відповідно до принципів справедливого географічного розподілу 
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та справедливої ротації строком на чотири роки з-поміж осіб, 

компетентних у різних галузях нематеріальної культурної спадщини. 

Функціями Комітету було визначено: сприяння досягненню цілей 

Конвенції, заохочення й моніторинг її виконання; надання консультацій 

стосовно передової практики та підготовка рекомендацій щодо заходів з 

охорони нематеріальної культурної спадщини; підготовка і подання на 

затвердження Генеральної асамблеї проекту плану використання коштів; 

пошук шляхів збільшення фінансових ресурсів; внесення на розгляд 

Генеральної асамблеї пропозицій стосовно акредитації неурядових 

організацій, що мають визнану компетенцію в галузі нематеріальної 

культурної спадщини, і які виконують консультативні функції щодо 

охорони нематеріальної культурної спадщини [60].  

Комітет також розглядає заяви, що подаються державами-учасницями, 

і ухвалює рішення відповідно до розроблених Комітетом і затверджених 

Генеральною асамблеєю об’єктивних критеріїв, що стосуються включення 

до списків та відбору пропозицій щодо внесення об’єкту до Списку усної і 

нематеріальної спадщини людства – репрезентативний список, аналог 

відомого Списку світової культурної спадщини. Крім того Конвенцією 

також було започатковано інший список – Список нематеріальної 

культурної спадщини, що потребує термінової охорони, стосовно яких 

Комітет встановлює пріоритетність вживання заходів [60; 162].  

Практична реалізація програми «Проголошення шедеврів усної та 

нематеріальної спадщини людства» дозволила за результатом трьох 

Проголошень у 2001, 2003 і 2005 рр. створити Список об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини, до якого було внесено 90 форм 

культурного вираження та культурних просторів 70 країн. У програмі 

брало участь близько ста країн, а на розгляд було представлено понад 150 

заявок. Перше Проголошення відбулося у травні 2001 р., а до Списку усної 

і нематеріальної спадщини були внесені 19 шедеврів, у листопаді 2003 р. 

його поповнили ще 28 форм вираження культури і культурних просторів. 
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Всі вони були обрані за те, що мали художню, історичну та антропологічну 

цінність, а також за свою значимість для культурної самобутності та 

розвитку почуття спадковості у суспільствах, що їх зберігають, крім того, 

вони мали важливе значення для збереження культурного розмаїття 

людства. У листопаді 2005 р. до Списку було додано ще 43 шедеври 

нематеріальної культурної спадщини. Успіх третього Проголошення та 

швидке набуття Конвенцією чинності свідчить про своєчасність дій 

ЮНЕСКО у цій галузі. Практика Проголошення виявилася ефективним і 

своєчасним механізмом захисту та збереження нематеріальної культурної 

спадщини, про що свідчать численні ініціативи урядів держав-учасниць, 

зокрема, створення інститутів з питань збереження нематеріальної 

спадщини, складання переліків його елементів і внесення відповідних змін 

до національного законодавства [265, с.2-3]. 

Ключовим моментом у реалізації стратегії охорони нематеріальної 

культурної спадщини людства стала розробка конкретних планів з охорони 

проголошених шедеврів. Наразі майже 30 з 47 шедеврів з країн, що 

розвиваються, проголошених у 2001 і 2003 рр., отримали підтримку 

ЮНЕСКО у розробці та реалізації проектів завдяки ініціативам японського 

уряду. Конвенція 2003 р. ознаменувала собою новий етап еволюції 

міжнародної стратегії охорони та збереження культурної спадщини. 

Програма проголошення є новаторським підходом, в якому головна роль в 

охороні нематеріальної спадщини відводиться місцевим спільнотам і 

самим зберігачам традицій, при цьому наголос робиться на передачі 

нематеріальної спадщини майбутнім поколінням. Таким чином, участь 

носіїв нематеріальної культурної спадщини є необхідною умовою успіху 

проектів з охорони нематеріальної культурної спадщини.  

Нині статус шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства 

мають: Рамліла, народний театр на теми «Рамаяна» (Індія), театр Кабукі 

(Японія), маскарад племені Макіші (Замбія), танок Самба де Рода 

(Бразилія), народний епос Олонхо (Якутія), албанська народна 
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ізополіфонічна музика (Албанія), гра на дудці (Вірменія), карнавальні 

велетні і дракони (Бельгія і Франція), кхмерський театр тіней Сбек Тхом 

(Камбоджа), уйгурське музичне мистецтво Мукам з Синьцзяна (Китай), 

традиції пастухів і візків з буйволами в Коста-Ріці, словацький Вербунк 

(танок призовників), театральна танцювальна традиція Коколо 

(Домініканська Республіка), балет Рабіналь-Ачі (Гватемала) тощо [147]. 

З набранням чинності Конвенції стало зрозумілим, що започаткована 

раніше Програма проголошення є ефективною і виконує свої цілі та 

завдання, оскільки суттєво сприяє підвищенню рівня обізнаності 

міжнародного співтовариства щодо цінності нематеріальної культурної 

спадщини і усвідомленню необхідності невідкладних дій з метою 

забезпечення збереження нематеріальної культурної спадщини та її 

передачі наступним поколінням. У Конвенції представлені приклади 

різноманіття форм вираження культури, що є частиною цієї спадщини та 

поданий перелік чинників, що загрожують їй [265, с.3]. 

Подальша еволюція стратегії ЮНЕСКО у сфері збереження світової 

культурної спадщини також пов’язана з фундаментальними 

цивілізаційними зрушеннями, що призвели до появи нового типу 

суспільства – інформаційного, в якому основним стратегічним ресурсом 

стає інформація. Вплив інформаційних процесів на всі сфери життя 

суспільства, актуалізує найважливіші питання соціального буття, в тому 

числі питання інформаційних взаємодій, що вплинуло на стратегію 

дослідження, збереження та використання історико-культурної спадщини. 

У сучасному світі стає необхідним не тільки збереження матеріальних 

об’єктів культури, а й уважне ставлення до його інформаційної складової. 

Історико-культурна інформація є значущим соціальним ресурсом, який 

потребує особливого захисту та має потужний потенціал впливу на 

суспільство.  

Необхідно відзначити, що глобальний процес інформатизації, поряд зі 

своєю позитивною стороною – акумуляцією різного роду інформації і 
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забезпеченням широкого доступу до неї, може мати і негативні наслідки. 

Піддаючись неконтрольованому інформаційному впливу, об’єкти світової 

культурної спадщини можуть втрачати значну частину своєї достовірності, 

що тягне за собою втрату значущих фрагментів оригінального культурно-

історичного досвіду людства. Як наслідок у соціумі спостерігається 

деформація механізмів соціальних взаємодій і дестабілізація 

функціонування соціокультурних систем. Остання обставина неминуче 

призводить до зниження ролі культурно-історичного досвіду у розвитку 

суспільства. Отже, втрачаючи можливість реалізації потенціалу 

інформаційної складової своєї культурної спадщини, соціум, тим самим, 

обмежує дію одного з найбільш ефективних механізмів консолідації та 

прогресу [418, с.3].  

Слід також відзначити, що сучасні типи війн і конфліктів, які 

характеризуються підвищенням ролі у них інформаційної складової, також 

завдають значної шкоди об’єктам світової культурної спадщини. Оскільки 

духовна сфера стає критично важливим елементом життєдіяльності 

суспільства в умовах трансформації ідеалів та морально-етичних 

цінностей, конфесійного протистояння, релігійного фанатизму тощо, 

об’єкти культурної спадщини перетворюються на об’єкти для завдання 

удару з метою тиску на державу-супротивника або на міжнародні 

структури та інститути. Проявом критичності духовної сфери на 

міжнародному рівні стала проблема, пов’язана з рішенням керівництва 

ісламського радикального руху «Талібан» (Афганістан) про руйнування 

неісламських релігійних пам’яток, що віднесені до глобальної культурної 

спадщини і перебувають під охороною ЮНЕСКО. У терміновому порядку 

було схвалено резолюцію ГА ООН, заяву голови Ради Безпеки та 

Генерального директора ЮНЕСКО (16 березня 2001 р.), в якій було 

засуджено вандальні акти руйнування пам’яток з причин релігійного 

фанатизму [258, с.285]. Нажаль врятувати пам’ятки виявилося неможливо.  

На початку 2002 р. під егідою ЮНЕСКО був сформований 
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Міжнародний координаційний комітет зі збереження культурної спадщини 

Афганістану. У прийнятій світовим співтовариством стратегії було 

визнано доцільним не просто технічно відновити постраждалі внаслідок 

війни культурні об’єкти, але також реалізувати складне політичне завдання 

відродження міжетнічної довіри між афганцями через формування почуття 

причетності до спільного культурного надбання Афганістану. Було 

проведено унікальну експертну оцінку та відновлення культурних 

пам’яток Баміана, Джама, Герата, Кабульського музею та інших. 

Одночасно розвивається проект з відродження культурних традицій різних 

етнічних спільнот Афганістану [306, с.32]. 

Водночас, внаслідок науково-технологічного прогресу відбуваються й 

посутні позитивні зрушення у сфері охорони світової культурної 

спадщини. Нові технологічні та комунікаційні можливості містять значний 

позитивний потенціал для реалізації пріоритетів та завдань міжнародно-

правових документів у сфері збереження культурної спадщини для 

майбутніх поколінь. Наразі вже проведена значна робота з каталогізації 

рукописних пам’яток і стародруків, результатом якої є поява каталогів, що 

описують колекції, як у хронологічному, так і в регіональному (за місцем 

зберігання) аспектах. Розосередженість пам’ятників з різних сховищ і 

фізичний стан більшості оригіналів ускладнює доступ до них та їх широке 

використання в наукових дослідженнях. Крім того, не менш актуальною 

залишається й питання їх збереження. Вирішити ці проблеми стало 

можливим саме за допомогою сучасних інформаційних технологій, які 

забезпечують перенесення інформації цих джерел на цифрові носії.  

Найважливішим компонентом сучасного наукового та освітнього 

середовища гуманітарних наук стають електронні версії історичних 

джерел. Формування цього середовища неможливе без включення до нього 

як складової історико-культурної спадщини. Сьогодні ведуться масштабні 

роботи з переведення в електронний формат рукописів і стародруків, їх 

візуалізації. Водночас, кількість таких ресурсів відносно невелика, 



 97 
оцифровані ресурси є різноплановими і відрізняються за кількістю видань, 

способами організації, візуалізації та можливостями доступу; відсутні 

загальновизнані стандарти електронних публікацій джерел розглянутого 

типу та їх описів; більшість ресурсів представлено у графічному форматі; 

часто здійснюються публікації не в оригінальному вигляді, а у сучасній 

орфографії або перекладах, що не дозволяє повною мірою розкрити 

інформаційний потенціал джерела тощо [223; 277]. 

ЮНЕСКО, усвідомлюючи потреби часу, у 1992 р. заснувала програму 

«Пам’ять світу», спрямовану на збереження документальної спадщини 

(документована колективна пам’ять народів світу), яка становить більшу 

частину світової культурної спадщини. Основними цілями програми є 

захист світової документальної спадщини, забезпечення рівноправного 

доступу користувачів до документальної спадщини, поширення загальної 

обізнаності про існування і значущість пам’яток, поширення інформації 

про них серед широкої громадськості [285, c.3]. Програма здійснюється 

комітетами на трьох рівнях (міжнародному, регіональному, 

національному) і Секретаріатом. Міжнародний консультативний комітет є 

вищим органом, який відповідає за надання консультацій ЮНЕСКО з 

питань планування та реалізації Програми в цілому, а також здійснює 

загальний огляд політики і стратегії всієї програми.  

Регіональні комітети дають можливість вирішувати питання, які 

знаходяться поза сферою практичної діяльності Міжнародного 

консультативного комітету, з одного боку, і окремих національних 

комітетів – з іншого, а також забезпечують механізм міжнародної 

співпраці. Національні комітети Програми створюються в кожній країні, де 

виникає така потреба. Комітет країни за програмою «Пам’ять світу» 

відповідає за загальне управління програмою і нагляд за нею в країні, 

складає і веде національний реєстр «Пам’ять світу» країни, а також сприяє, 

отримує й оцінює номінації об’єктів документальної спадщини для 

внесення до реєстру, координує і пропонує номінації від імені країни для 
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внесення до міжнародного реєстру «Пам’ять світу», співпрацює з 

урядовими та неурядовими організаціями з питань складання і ведення 

національного реєстру та внесення пам’яток до міжнародного реєстру, 

вирішує питання фінансування програми на місцях в рамках конкретних 

проектів і заходів програми у країні, співпрацює з національною комісією 

у справах ЮНЕСКО країни і з регіональним комітетом Програми [285, 

c.14].  

У рамках програми «Пам’ять світу» були створені реєстри 

документальної спадщини – міжнародний, регіональний і національний, 

які містять матеріали, що мають світове значення. До міжнародного 

реєстру включається вся документальна спадщина, що відповідає 

критеріям відбору, затвердженим Міжнародним консультативним 

комітетом, і схвалена Генеральним директором ЮНЕСКО. Перелік 

пам’яток у реєстрі постійно оновлюється і публікується Секретаріатом під 

назвою «Пам’ять світу». У регіональні реєстри, відповідно, включається 

документальна спадщина, внесення якої схвалює регіональний комітет 

Програми, а її перелік публікується комітетом під назвою «Пам’ять світу» 

(назва регіону). У національні реєстри включається документальна 

спадщина держави, внесена до реєстру національним комітетом Програми 

(або національної комісією у справах ЮНЕСКО, якщо відсутній 

національний комітет). Критеріями відбору спадщини на предмет 

включення її до регіональних і національних реєстрів є критерії відбору 

спадщини для включення до міжнародного реєстру, а також критерії, що 

відповідають регіональним або національним умовам. Рішення про 

включення документальної спадщини до будь-якого реєстру ґрунтуються 

на оцінці його значення та не залежать від його місцезнаходження або від 

того, хто здійснює управління такою спадщиною на момент номінації [161; 

285, c.21].  

Реалізація програми також передбачає широке використання високих 

технологій, що призвело до формування феномену «цифрової культурної 
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спадщини», яка включає у себе інформаційні ресурси з культури як 

створені внаслідок оцифрування інформаційних ресурсів на традиційних 

носіях, так і матеріали, від початку створені у цифровому форматі. Це 

тексти, статичні та рухомі зображення, тривимірні зображення, аудіо 

файли, бази даних, програмне забезпечення, веб-сторінки, портали, сайти, 

електронні видання тощо, створені в самих різних форматах. Як 

зазначається у «Хартії про збереження цифрової спадщини» (2003 р.), 

метою збереження цифрових об’єктів є забезпечення довготривалої 

доступності цифрових матеріалів, із збереженням всіх смислових і 

функціональних характеристик вихідних матеріалів, можливостей пошуку, 

презентації та інтерпретації. Отже, прийняття Хартії засвідчило прагнення 

ЮНЕСКО і надалі приділяти значну увагу проблемі збереженню 

культурної спадщини, використовуючи усі доступні засоби, у тому числі, 

високі технології [146]. 

Підкреслимо, що охорона та збереження культурної спадщини 

увійшли як стратегічний пріоритет діяльності Організації на 2008-2013 рр. 

Як зазначається у Середньостроковій стратегії на 2008-2013 рр., сьогодні, 

коли сфера спадщини сприймається в усьому її розмаїтті (природна і 

культурна; рухома і нерухома; матеріальна і нематеріальна) і, як видається, 

охоплена нормативними документами, що призначені для охорони всієї її 

сукупності, існує необхідність розробки скоординованого підходу до 

спадщини з урахуванням усіх її різноманітних форм та її потрійної функції 

– як основи самобутності, вектора розвитку і як засобу для примирення. 

ЮНЕСКО і надалі прагнутиме заохочувати політику та заходи, засновані 

на принципах широкої участі і загального охоплення, які одночасно 

враховують потреби збереження цієї спадщини та розвитку та сприяють 

соціальній згуртованості, оновленню і миру, завдяки приверненню уваги 

громадськості до спільної спадщини і спільного минулого [130]. 

Таким чином, витоки міжнародної стратегії охорони та збереження 

культурної спадщини хронологічно відносяться до часів стародавньої 
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історії людства та пов’язані з усвідомленням «особливого статусу» 

пам’яток культури як найвеличніших досягнень людства у класичній 

грецькій ідеї «чудес світу». Водночас розробка базових підходів до 

визначення поняття культурної цінності та її захисту передусім під час 

війни та збройних конфліктів відбувалася вже з кінця ХІХ ст. і до 

1930 -х рр. вже було визначено базові засади формування системи 

міжнародного захисту культурної спадщини. Здійснений аналіз дозволяє 

зробити висновок, що завершення Другої світової війни та подальша 

трансформація міжнародної політичної системи спричинили 

фундаментальний перегляд усталених у практиці міжнародного 

співробітництва пріоритетів, що дало можливість включити питання 

збереження культурної спадщини до міжнародних політичних стратегій. 

Отже культуроохоронна діяльність була виведена за межі національної 

практики, а захист культурно-історичної спадщини став глобальним 

завданням й спільною метою всієї міжнародної спільноти.  

Важливу роль у цьому процесі відіграло створення відповідних 

міжнародних органів та інститутів, зокрема, ЮНЕСКО, які були покликані 

самостійно або у процесі взаємодії з різноманітними міжнародними 

установами та національними урядами вирішувати тактичні та/або 

стратегічні завдання щодо збереження культурної спадщини, створювати 

умови для ефективного використання і підтримання у належному стані тих 

об’єктів культурної спадщини, які становлять культурну та національну 

цінність для окремих народів, держав або світу в цілому. Таким чином, від 

самого започаткування діяльність ЮНЕСКО охоплювала питання 

збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної 

спадщини, а також сприяння поверненню втрачених культурних цінностей 

до країн походження. 

Еволюція стратегії ЮНЕСКО у сфері збереження культурної 

спадщини відбувалася у три етапи: на першому етапі (1950-1960-х рр.) 

ініціативи ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини були 
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переважно спрямовані на охорону культурних цінностей у мирний та 

воєнний часи; на другому етапі (1972-2001 рр.) із прийняттям Конвенції 

про охорону світової культурної і природної спадщини відбулося 

завершення формування концепції збереження культурної спадщини, були 

визначені пріоритети політики в цій сфері, дана класифікація об’єктів 

культурної спадщини, які мають видатне універсальне значення для всього 

людства, та визначено механізми реалізації пріоритету; на третьому етапі 

(2001-2003 рр.) відбувся перегляд базових принципів стратегії збереження 

культурної спадщини, поняття «культурна спадщина» було суттєво 

розширено та уточнено, а до номенклатури об’єктів культурної спадщини 

було включено об’єкти нематеріальної спадщини та підводної культурної 

спадщини. На останньому етапі було також враховано суттєвий науково-

технологічний прогрес, результати якого планувалося широко 

використовувати для підвищення ефективності реалізації міжнародної 

стратегії охорони та збереження культурної спадщини. Дослідження етапів 

формування стратегії ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини 

свідчить про трансформацію пріоритетів та змістового наповнення 

політики у цій сфері відповідно до потреб світового розвитку.  
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РОЗДІЛ 3 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЮНЕСКО З УРСР У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ (1954-1991 рр.) 

 

 

 

3.1. Створення системи охорони та збереження культурної спадщини 

Української РСР 

Історико-культурна спадщина, в якій акумулюються історичне минуле 

і сьогодення, виступає потужною складовою формування ідентичності 

української нації поряд з мовою, історією, культурою. Набуваючи 

загальнодержавного значення, вона сприяє позитивним зрушенням у 

суспільній свідомості, формуванню й укріпленню національної 

самосвідомості та ідентичності, оскільки в епоху глобалізації історико-

культурне надбання виступає основою самоідентифікації, творення нового 

культурно-історичного ландшафту країни, її міжнародного іміджу. 

Ставлення до культурної спадщини, яка збереглася до наших днів у 

вигляді різноманітних об’єктів, що мають універсальну історичну, 

наукову, культурну та мистецьку цінність є одним із важливих показників 

культури. Збережена та належним чином репрезентована культурна 

спадщина є джерелом зростання та духовного розвитку українського 

народу, формування спільної історичної пам’яті [206, с.4]. 

Прагнення України зайняти належне місце у сучасному глобальному 

культурному процесі, усвідомлення цього місця у контексті світової 

цивілізації неможливе без усвідомлення свого історичного коріння шляхом 

вивчення та популяризації історичного минулого, пам’яток культурної 

спадщини, їх органічного включення у суспільне життя. Кожний об’єкт 

має індивідуальні особливості, що формують його історико-культурний 
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потенціал, який не має аналогів [206, с.4].  

Підкреслимо, що проблема збереження історико-культурної спадщини 

в Україні має давні традиції ще з часів Київської Русі. Наукова ж 

систематизація пам’яток почалася у першій половині ХІХ ст., коли 

створюються музеї, численні та різноманітні товариства, комісії, гуртки, 

члени яких проводили науково-пошукову роботу, збирали та вивчали 

пам’ятки історії та культури. Більшість з них займалася пам’ятками 

конкретного краю, а не всієї території України, що входила до складу 

різних державних утворень. Серед першочергових завдань стояли питання 

налагодження пам’яткоохоронної діяльності, формування правових засад у 

пам’яткоохоронній сфері, проведення обліку всіх пам’яток і створення 

загального реєстру [206, с.10]. 

Отже розвиток пам’яткоохоронної справи в Україні за доби 

Української Центральної Ради, Гетьманату та Директорії були 

невід’ємною частиною загального державотворчого процесу українського 

народу, а питання охорони та збереження національного надбання 

вирішувалися у нерозривному зв’язку із завданнями державного та 

культурного будівництва. У цей період розпочалася перша реєстрація 

пам’яток, і, незважаючи на зміни режимів в Україні, прихід до влади 

різних урядів, на облік було поставлено 2350 об’єктів [206, с.12]. В Україні 

розгорнулася масштабна робота щодо виявлення, реєстрації та 

дослідження пам’яток, почала впроваджуватися охоронна документація на 

нерухомі пам’ятки. Тоді ж розпочалося виявлення та взяття на облік 

пам’яток, пов’язаних з революційними подіями, громадянською війною; 

було зареєстровано історико-революційні пам’ятки Очакова; на державний 

облік були взяті пам’ятні місця, пов’язані з життям Т.Г. Шевченка у 

Моринцях і Кирилівці на Черкащині, філософа і поета Г.С. Сковороди у 

Лохвицькому районі на Полтавщині, діяльністю Тульчинської управи 

декабристів на Поділлі тощо. Академік М.С. Грушевський підняв питання 

про дослідження Київських некрополів. Таким чином, незважаючи на 
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досягнення певних успіхів у виявленні, реєстрації пам’яток, проведенні 

охоронних робіт, заходи щодо охорони та збереження пам’яток не набули 

системного характеру [206, с.13]. 

Надалі, незважаючи на успіхи у сфері пам’яткоохоронної діяльності, 

від самого початку існування радянської влади з’явилася тенденція до 

нищення національної історико-культурної спадщини. Найчастіше 

об’єктами ідеологічної боротьби ставали пам’ятки культової архітектури. 

Під час проведення «антирелігійних кампаній» було знищено чимало 

видатних зразків культури та мистецтва. Тільки упродовж року (жовтень 

1929 р. – жовтень 1930 р.) в Україні було закрито 533 культові споруди. За 

рішенням Київської міськради вже у 1920-х рр. у Києві було зруйновано 

або перетворено на службові приміщення 20 церков, ліквідовано 

Щекавицький цвинтар, що існував з 1772 р. [205, с.19] 

Отже, в умовах становлення тоталітарної системи, розвиток 

національної культурної спадщини України мав суперечливий, а іноді 

трагічний характер. Наприклад, відчутними були втрати суттєвої частини 

історико-культурного фонду Києва у середині 1930-х рр. Після того, як у 

1934 р. до Києва було перенесено столицю радянської України, 

руйнування релігійних святинь, які були видатними пам’ятками культури 

й архітектури, набуло систематичного характеру. Під виглядом 

реконструкції Києва, незважаючи на протести наукової громадськості, 

було зруйновано велику кількість старовинних пам’яток часів Київської 

Русі, доби середньовіччя, монументи та пам’ятні знаки на честь 

українських наукових і культурних діячів. Серед них: Михайлівський 

Золотоверхий монастир, на місці якого мав бути побудований 

республіканський центр з будівлями ЦК КП(б)У та РНК УСРР, Києво-

Межигірський монастир, Десятинна церква, церква Успіня Богородиці 

Пирогощі, Богоявленська церква Братського монастиря на території Києво-

Могилянської академії, Військово-Микільський собор, дзвіниці 

Кирилівського монастиря, фонтан «Самсон», пам’ятники княгині Ользі, 
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Іскрі та Кочубею та багато інших визначних пам’яток. Загалом, за даними 

експертів, у XX ст. (станом на 1991 р.) було зруйнованих 254 історико-

культурних об’єктів культурної спадщини Києва [205, с.19-20]. Таким 

чином, втрати, яких зазнав історико-культурний фонд Києва у 1930-і рр., 

стали непоправними не лише для вітчизняної, а й для світової культури.  

Зустрічались і приклади шанобливого ставлення до історико-

культурної спадщини з боку місцевої влади. Зокрема, у 1935 р. був 

оголошений державним історико-культурним заповідником собор Святої 

Софії з відповідним фінансуванням, що дозволило проводити науково-

дослідні роботи на території заповідника. Згідно з урядовою постановою 

від 7 березня 1939 р., на базі собору створено самостійний музейний 

комплекс з включенням до нього на правах відділів Андріївської та 

Кирилівської церков, Видубицького монастиря та церкви Спаса на 

Берестові. Певний комплекс заходів, спрямованих на благоустрій, охорону 

та реставрацію пам’яток Києво-Печерської лаври, був визначений 

постановою РНК УРСР від 11 липня 1939 р. «Про Український історико-

культурний заповідник "Музейне містечко в Києві"». 31 серпня 1940 р. 

була прийнята постанова РНК УРСР «Про організацію Комітету охорони 

та збереження історично-культурних, архітектурних і археологічних 

пам’ятників УРСР», до складу якого увійшли провідні діячі української, 

науки і культури (М. Бажан, О. Богомолець, О. Довженко, А. Кримський, 

Ф. Кричевський, П. Тичина). Але розгорнути діяльність Комітет не встиг 

через початок Другої світової війни [205, с.20]. 

Подальший розвиток системи охорони та збереження культурної 

спадщини пов’язаний з ліквідацією наслідків Другої світової війни. Як 

підкреслюють дослідники, Україна зазнала суттєвих втрат культурних 

цінностей. Зокрема, було зруйновано та пошкоджено близько 2 тис. 

пам’яток архітектури, з яких 347 були втрачені повністю, пограбовано 151 

музей, знищено 18 млн. архівних справ, 51 млн. книг [208, с.133; 281]. Під 

час війни було зруйновано Успенський собор Києво-Печерської лаври – 
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пам’ятка ХІ ст., П’ятницьку церкву у Чернігові, збудовану у ХІІ ст., 

пам’ятник Т.Г. Шевченку на могилі поета у Каневі та сотень інших 

пам’яток. На звільнених територіях відбудовувались як 

народногосподарські, так і історико-культурні об’єкти. Особливу увагу 

було приділено обліку, обстеженню, складанню ґрунтовних актів та 

опрацюванню проектів реставрації, консервації з метою запобігання 

подальшого руйнування пам’яток [208, с.133]. Упродовж 1944-1945 рр. 

було прийнято низку правових актів по виявленню, науковому опису та 

постановці пам’яток на державний облік [288, c.8-9]. За цей час було 

обстежено та поставлено на облік понад 2 тис. пам’яток архітектури, 

складені акти та кошториси для проведення ремонтно-відновлювальних 

робіт, розроблені проекти відбудови та реставрації 93 пам’яток. 

Результатом цієї діяльності на початку 1950-х рр. стало поповнення 

державних реєстрів, зокрема, було внесено 47 тис. пам’яток історії, 

археології, мистецтва тощо [206, с.22; 227, с.37]. 

Важливим кроком на шляху формування базових засад охорони 

пам’яток культурної спадщини у середині ХХ ст. стало затверджене 

Постановою Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1948 р. Положення «Про 

заходи до поліпшення охорони пам’ятників культури на території 

Української РСР» [96]. У документі, зокрема, зазначалося, що у справі 

збереження історичних та археологічних пам’ятників на території 

Української РСР мають місце серйозні недоліки. Контроль за збереженням 

історичних та археологічних пам’ятників не здійснюється. Керівництво 

охороною та реставрацією пам’ятників архітектури та мистецтва з боку 

Управління у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР і Комітету у 

справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР провадиться незадовільно. Для 

усунення недоліків у пам’яткоохоронній діяльності, зазначається у 

документі, уряд поклав відповідальність за охороною пам’ятників 

культури, а також нагляд за їх утриманням та схоронністю на виконавчі 

комітети обласних, районних і сільських Рад депутатів трудящих. 
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Відповідно до Положення, було також запропоновано культурно-історичні 

пам’ятки поділити за видами на пам’ятки архітектури, мистецтва, 

археології та історичні, а за категоріями – загальносоюзного та 

республіканського значення. При цьому Комітет у справах культурно-

освітніх установ при Раді Міністрів УРСР до 1 лютого 1949 р. мав подати 

до Ради Міністрів УРСР списки історичних та археологічних пам’яток на 

території УРСР, що мають саме загальносоюзне значення. Положення 

також регламентувало проведення науково-дослідних і ремонтно-

реставраційних робіт на пам’ятках. Уперше у пам’яткоохоронній практиці 

було поставлене й завдання визначення охоронних зон пам’яток [288, c.9]. 

Підкреслимо, що у цей же період було чітко окреслено пріоритети 

політики охорони та збереження культурної спадщини, що передбачали 

збільшення питомої ваги пам’яток воєнної історії періоду Другої світової 

війни та історико-революційних пам’яток (90% від усіх пам’яток історії, 

культури та мистецтва України). Як зазначають дослідники, помітним було 

значне скорочення пам’яток стародавньої та середньовічної історії 

України, що входили до переліку об’єктів культурної спадщини держави. 

Поряд з виявленням, обліком, відбудовою та реставрацією пам’яток, 

проведенням заходів щодо їх охорони у перші повоєнні роки система 

охорони пам’яток історії та культури зазнає ідеологічного тиску з боку 

офіційної влади, що суттєво позначилося на концептуальних підходах до 

визначення критеріїв оцінювання пам’яток, їх виявлення й обліку [206, 

с.23].  

Формування базових підходів УРСР у сфері охорони та збереження 

культурної спадщини у 1960-х рр. відбувалося в умовах чергової 

антирелігійної кампанії, масових репресій проти митців, архітекторів, 

вчених, які стали жертвами звинувачень в «українському буржуазному 

націоналізмі», що завдало непоправної шкоди історико-культурній 

спадщині. Як наслідок – у 1961-1963 рр. було знято з державного обліку 

понад 749 витворів старовинного мистецтва, переважно культових споруд. 
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Невирішеність питань стосовно відомчої підпорядкованості пам’яток, 

ліквідація у 1954-1957 рр. інспекцій з охорони пам’яток, що діяли при 

Міністерстві культури та Держбуді УРСР, залишковий принцип 

фінансування культурної сфери позначилися на загальному стані історико-

культурної спадщини, кількості пам’яток, що знаходилися на державному 

обліку. Під охороною держави вдвічі зменшилась кількість пам’яток 

республіканського значення [206, с.23]. 

Посутні зміни у пам’яткоохоронній сфері відбулися у 1960-ті рр. і 

були пов’язані зі створенням у 1966 р. громадської організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) 

на чолі з академіком П.Т. Троньком. Витоки громадської організації, 

покликаної займатися охороною та збереженням пам’яток, відносяться ще 

до другої половини 1940-х років. Але спроба створити Товариство у той 

період зазнала невдачі. Появі такого товариства, як зазначає один із 

дослідників цих питань С. Кот, завадили кілька причин. Зокрема, ця 

ініціатива на той час не мала аналогів у Москві, і, саме тому, не була 

підтримана центром. Розгорнута у 1947 р. кампанія гонінь проти 

українських буржуазних націоналістів остаточно звела нанівець проект 

створення такої організації у той час [240, с.134-135]. Питання про 

заснування Товариства охорони пам’яток громадськістю України 

порушувалося й у наступні роки. Розуміючи значний потенціал 

громадського руху, активну роботу у цьому напрямі проводили видатні 

представники української культури – поет, академік М. Рильський, історик 

архітектури Г. Логвін, народний художник СРСР В. Касіян та ін. [206, 

с.24].  

Ситуація із залученням громадськості до дослідження й охорони 

історико-культурної спадщини змінилася лише у 1960-х рр. із початком 

короткого періоду політичної відлиги та певних демократичних 

перетворень у СРСР. Відомі діячі культури та мистецтва України чітко 

визначилися у тому, що важливу роль у розбудові державності має 
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відігравати національна історико-культурна спадщина народу. 

Ініціаторами створення громадського формування із збереження 

пам’ятників історії та культури в Україні були поети П. Тичина, 

М. Рильський, академік архітектури В. Заболотний, історик і громадський 

діяч М. Брайчевський. У 1965 р. ініціативна група українських діячів науки 

і культури, серед яких були українські письменники О. Гончар, 

М. Рильський, І. Ле, художник і скульптор І. Гончар, заступник голови 

Ради Міністрів УРСР П. Тронько, звернулася до уряду УРСР з 

пропозицією створити масову громадську культурологічну організацію з 

питань охорони, збереження, вивчення та пропаганди пам’яток історії та 

культури України. Створення республіканської організації охорони 

пам’яток підтримали учасники конференції, скликаної 12-14 липня 1965 р. 

Академією мистецтв СРСР, творчими спілками художників і архітекторів 

СРСР, а також Радянським Комітетом Міжнародної Ради музеїв. Діячі 

культури звертались до всіх співвітчизників: «Вивчайте історичні місця, 

архітектурні та художні цінності своєї республіки, краю, району. Збирайте 

матеріали про героїв, видатних людей краю. Кожний пам’ятник історії і 

культури, де б він не знаходився, є недоторканим надбанням усього 

народу» [206, с.24].  

28 серпня 1965 р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову про 

створення у республіці Добровільного товариства охорони пам’яток історії 

та культури Української РСР, до складу оргкомітету якої увійшли 

представники академічних інститутів, творчих спілок республіки, а також 

державних та громадських установ і організацій – Ради Міністрів УРСР, 

міністерств культури та освіти УРСР, Держбуду УРСР, Української 

республіканської ради – С. Бібіков, М. Брайчевський, М. Бажан, 

А. Головко, К. Гуслистий, В. Довженок, І. Ігнаткін, П. Загребельний, 

В. Касіян, В. Кудін, І. Ле, М. Стельмах та інші. 20-21 грудня 1966 р. 

відбувся Перший установчий з’їзд Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури (УТОПІК). Участь у його роботі 
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письменників, митців, широкого краєзнавчого загалу засвідчила великі 

потенційні можливості новоствореної громадської пам’яткоохоронної 

організації [206, с.25]. До складу Правління увійшли відомі вчені, 

архітектори, реставратори, державні та партійні діячі. Головою Правління 

було обрано історика, професора, директора Інституту історії АН України 

К. Дубину, але через кілька місяців ним став заступник Голови Ради 

Міністрів УРСР П. Тронько, який впродовж 22 років очолював цю 

громадську організацію [216, с.113]. До практичної роботи у збереженні 

культурної спадщини були залучені такі подвижники, як О. Апанович, 

М. Брайчевський, І. Гончар, О. Гончар, О. Силін, Ф. Шевченко та ін. Своє 

головне завдання Товариство вбачало як у практичній діяльності по 

охороні культурного надбання, так і у розробці методологічних засад у цій 

сфері. Наприклад, у статуті УТОПІК був зафіксований поділ пам’яток на 

історичні, археологічні, пам’ятки архітектури, історії техніки та військової 

справи, мистецтва, етнографічні, письменства [133]. Як зазначають 

експерти, запропонований поділ пам’яток на види заклав підґрунтя для 

подальших методологічних розробок у пам’яткознавчій сфері, дозволив 

поставити на науковий ґрунт справу уніфікації, класифікації й опису 

нерухомих пам’яток. Важливим було положення про здійснення 

Товариством громадського контролю за охороною, використанням, 

ремонтом і реставрацією пам’яток, незважаючи на їх відомчу належність. 

Нажаль, це положення не увійшло до наступного законодавства [206, с.25]. 

Зазначимо, що до 1992 р. щорічно УТОПІК фінансував ремонтно-

реставраційні роботи на суму близько 10 млн. карбованців (у той же час з 

державного бюджету виділялися лише 5-6 млн. крб.). На будівництво 

Музею народної архітектури та побуту були виділені понад 50 млн. 

карбованців, 5 млн. залучені на будівництво Музею Великої Вітчизняної 

війни у Києві. Всього ж з часу свого заснування на охорону пам’яток 

Товариство витратило суму, еквівалентну 400 млн. доларів США [196]. 

Таким чином, до кінця 1980-х рр. Товариство лишалося єдиною в 
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Україні недержавною структурою, що опікувалася збереженням пам’яток 

історії та культури, яка до сьогодні є найбільшою та найкраще 

структурованою інституцією з-поміж інших громадських організацій цього 

напряму. У складі УТОПІК діють 24 обласні організації, а також 

прирівнювані до них Київська і Севастопольська міські та Кримська 

республіканська організації. Організацій низового рівня (міських, 

районних, міжрайонних) і первинних осередків налічується близько 

450 [196]. 

Важливим етапом формування сфери охорони та збереження 

культурної спадщини в Україні стало прийняття 1978 р. Верховною Радою 

УРСР Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток 

історії та культури» [103], який готувався декілька років [11]. Згідно з цим 

Законом, пам’ятки історії та культури поділялися за видами на пам’ятки 

історії, археології, містобудування й архітектури, мистецтва та 

документальні пам’ятки; визначався порядок організації державного 

обліку пам’яток. Державне управління пам’яткоохоронною галуззю 

покладалося на Раду Міністрів УРСР, а спеціально уповноваженими 

державними органами охорони пам’яток історії та культури, як і раніше, 

залишалися Міністерство культури УРСР, Державний комітет Ради 

Міністрів УРСР у справах будівництва та Головне архівне управління при 

Раді Міністрів УРСР. Значну увагу в Законі 1978 р. приділено 

забезпеченню охорони пам’яток та їхньому використанню. До основних 

заходів охорони пам’яток культури та історії було віднесено реставрацію, 

консервацію та ремонт. А з метою захисту довкілля пам’яток впроваджено 

вимогу встановлення охоронних зон, зон регулювання забудови та зон 

охоронюваного природного ландшафту. Загалом Закон «Про охорону і 

використання пам’яток історії та культури» 1978 р. увібрав у себе 

попередні нормативні напрацювання і певною мірою віддзеркалював 

тодішній стан наукової методики охорони та реставрації пам’яток 

культури. Водночас застійні явища у радянському суспільстві 1980-х років, 
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глибока економічна криза спричинили його невиконання державними 

установами на всіх рівнях. Проте цей закон залишався чинним понад два 

десятиліття [288, c.10]. 

Період після 1980-их рр. був для розвитку системи охорони та 

збереження культурної спадщини України складним і суперечливим. Як 

зазначав тодішній голова Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури академік HAH П. Толочко, ситуація, що склалася в 

Україні у галузі збереження та використання історико-культурної 

спадщини, була надзвичайно складною та навіть критичною. На місцях 

почастішали випадки наруги над пам’ятниками громадсько-політичним, 

культурним діячам, могилами воїнів Великої Вітчизняної війни; 

непоодинокі факти стихійного нищення пам’яток, а у низці випадків 

демонтажу їх на підставі рішень місцевих рад народних депутатів. Було 

спаплюжено меморіальні будинки Т. Шевченка і М. Булгакова у Києві, 

опоганено могилу кошового отамана Івана Сірка, спалено хату (копію) 

батьків Т. Шевченка у с. Шевченковому, пам’ятку дерев’яної архітектури 

початку ХVІІ ст. – Миколаївську церкву у Чернівцях. Масового характеру 

набула руйнація пам’яток археології, насамперед городищ і курганів, 

зокрема колгоспами, для розширення сільськогосподарських угідь. Так, в 

Уманському районі на Черкащині без відповідного дослідження було 

розорено 113 курганів з 226, на території Херсонщини залишилося лише 

4 тис. курганів з 12 тис., що налічувалися до війни [284, с.7].  

На систему охорони та збереження культурної спадщини в Україні 

цього періоду впливала ціла низка чинників різного характеру: масштабні 

перебудови населених пунктів; зміна природного середовища; швидкі 

темпи зведення та реконструкції міст і сіл, побудова нових транспортних 

магістралей; інші будівельні, меліоративні, шляхові роботи тощо. Значна 

кількість господарських робіт не погоджувалася з відповідними 

державними органами охорони пам’яток. Однак міжвідомчість, відсутність 

координації між державними установами та громадськими організаціями 
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заважали пам’яткоохоронній діяльності. В Україні, по суті, не завершилося 

формування єдиної дієвої системи державного управління та контролю у 

галузі охорони пам’яток, яка б відповідала потребам і вимогам сучасності. 

Державні органи не мали єдиного керівництва та діяли розрізнено. Як 

результат, сотні пам’яток архітектури перебували в аварійному стані або 

використовувалися неефективно, археологічні об’єкти розорювалися та 

руйнувалися, не виконувалися й плани їх наукових досліджень. Тривалий 

час громадські організації, зокрема, УТОПІК, наполегливо порушували 

питання про створення спеціального органу – Державного Комітету по 

охороні історико-культурної спадщини при Кабінеті Міністрів України, 

наділеного широкими повноваженнями, потужною науковою та 

матеріальною базою, з відповідними підрозділами на місцях, а також 

створення самостійної системи спеціалізованих органів у сфері охорони 

пам’яток [284, с.8].  

Кардинальних змін потребувала й законодавча база у сфері охорони 

пам’яток, оскільки закон «Про охорону і використання пам’яток історії та 

культури», прийнятий ще у 1978 р., явно застарів і вже не відповідав 

реаліям тих змін, що відбувалися в Україні. Він неефективно діяв як в 

умовах так званого соціалістичного суспільства, так і на початку 

становлення незалежної держави, а у період переходу до ринкових 

відносин його дію було фактично припинено. На думку фахівців, 

ухвалення нового закону мало чітко визначити комплекс заходів, 

спрямованих на те, щоб нерухомі пам’ятки історії і культури не підлягали 

роздержавленню та приватизації, а ті з них, що належать до житлового 

фонду, слід залишати у державній або комунальній власності. 

Юридичному акту роздержавлення та приватизації має передувати 

інвентаризація й оцінка їхньої історичної, наукової, культурної та 

загальної балансової вартості. Для запобігання нищенню пам’яток, 

компенсації вартості, відшкодування за заподіяну шкоду має бути 

впроваджена практика обов’язкового державного страхування пам’яток 
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історії та культури [284, с.8]. 

Невирішеним залишалося й питання фінансування системи охорони 

та збереження культурної спадщини, на яку у державному бюджеті 

виділялися незначні кошти, що не давало можливості налагодити 

ефективну роботу у цій галузі. Водночас великі суми виділялися на 

спорудження пам’ятників на честь керівників більшовицької партії, 

радянської держави, учасників революційних подій. Так, в Україні було 

взято на державний облік 5015 пам’ятників лише В. Леніну, понад 4000 з 

яких виконані з нетривких матеріалів, низької мистецької якості. До 

республіканського списку пам’яток мистецтва внесено лише 11 

пам’ятників Леніну (у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Житомирі, 

Полтаві, Миколаєві, Львові, Ужгороді, Чернівцях, Севастополі, Ялті) [284, 

с.9]. 

Отже, недостатнє фінансування галузі, неефективність і 

нескоординованість діяльності державних структур, нерозвинена правова 

база негативно впливали на систему охорони та збереження культурної 

спадщини, яка знаходилася у стані глибокої стагнації. У цих умовах 

діяльність громадських організацій, профспілкових, творчих, 

кооперативних, і насамперед УТОПІК, набуває особливого значення. Так, 

УТОПІК сприяло залученню населення до безпосередньої участі у 

збереженні пам’яток, пропагувала їх, здійснювала громадський контроль 

за використанням та реставрацією пам’яток, узгоджувала проекти 

планування, забудови та реконструкції [284, с.11]. 23 травня 1991 р. 

спільною постановою Президії АН України та Головної ради УТОПІК за 

сприяння тодішнього віце-президента АН України і голови УТОПІК, 

академіка П.П. Толочка, а також інших відповідальних працівників 

Президії та Товариства було створено Центр пам’яткознавства. Тією ж 

постановою директором Центру було призначено С.З. Зарембу, який 

одночасно був заступником голови УТОПІК. Метою організації Центру 

пам’яткознавства було поєднання теоретичних розробок академічної науки 
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з їх практичною реалізацією у безпосередній пам’яткоохоронній діяльності 

всеукраїнської громадської організації. Головним завданням було 

визначено здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою 

одержання нових знань у галузі пам’яткознавства й охорони культурної 

спадщини, розробка проектів нормативних документів, методичних 

рекомендацій з питань збереження і використання пам’яток. Прикладні 

розробки Центру та його практична діяльність спрямовані на вирішення 

завдань вивчення і популяризації нерухомої та рухомої культурної 

спадщини України [317, с.29-34]. 

1990-ті роки біли періодом виникнення та розбудови незалежної 

України, що характеризувався новими процесами у галузі охорони та 

збереження історико-культурної спадщини. Проголошення незалежності 

держави 24 серпня 1991 р. належить до числа найважливіших подій в 

історії України. Спираючись на багатовікову історію державотворення 

український народ отримав шанс на побудову незалежної, суверенної, 

демократичної держави. Важливою складовою формування державності 

стала стратегія збереження національних традицій, національної 

культурної спадщини. Збереження культурної спадщини українського 

народу було проголошено одним із важливих напрямів внутрішньої 

політики незалежної України, що задекларовано у статті 54 Конституції 

України. Положення Конституції України стали правовою основою для 

розробки пам’яткоохоронного законодавства, всіх нормативно-правових 

документів, які регулюють відносини у суспільстві, пов’язані з охороною 

історико-культурної спадщини [206, с.27]. 

 

 

3.2. Співробітництво ЮНЕСКО – Українська РСР у сфері охорони та 

збереження культурної спадщини 

Міжнародне співробітництво України у сфері збереження та охорони 

культурної спадщини бере свій початок від середини ХХ ст. Подібна 
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співпраця стала цілком логічним кроком, оскільки за кількістю об’єктів 

культурної та історико-культурної спадщини Україна посідає одне з 

провідних місць в Європі. У зв’язку з цим виникла потреба як у 

дослідженні цієї історико-культурної спадщини, так і у розробці 

ефективних механізмів її збереження. Цей період був пов’язаний з 

активізацією України у діяльності міжнародних інституцій [402, с.14] та з 

активною фазою світових інтеграційних процесів, що мали вирішальний 

вплив на розвиток всієї культуроохоронної та пам’яткоохоронної 

діяльності в Україні [395, с.2-3]. 

Підкреслимо, що стратегія охорони та збереження культурної 

спадщини України у період до набуття незалежності формувалася під 

впливом двох основних чинників: по-перше, існування так званої «залізної 

завіси», характерної для всіх комуністичних держав; по-друге, існування 

жорсткого контролю з боку центрального керівництва СРСР за всіма 

контактами з іноземними культурами та зовнішньою культурною 

політикою. Той факт, що УРСР вважалася державою-засновницею ООН та 

її спеціалізованої установи – ЮНЕСКО, суттєво не вплинув на особливості 

діяльності держави у цих інститутах, оскільки контакти з міжнародними 

організаціями відносилися до компетенції Міністерства закордонних справ 

Української РСР, що фактично було «регіональним відділенням 

«союзного» МЗС у Москві [67].  

Як зазначають дослідники, у період після завершення Другої світової 

війни радянська Україна, набувши членства в ООН та інших міжнародних 

організаціях, активно брала участь у численних дипломатичних 

конференціях, у міжнародних договорах (Українська РСР у період з 1944 

по 1961 рр. уклала 107 міжнародних договорів), що свідчить про активну 

зовнішньополітичну діяльність держави [224, с.55]. Із середини ХХ ст. 

починає формуватися й інституційна база, яка дозволила Україні брати 

участь у міжнародній діяльності. Так, відповідно до Закону СРСР «Про 

надання союзним республікам повноважень у галузі зовнішніх зносин і 
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про перетворення у зв’язку з цим Народного комісаріату закордонних 

справ із загальносоюзного у союзно-республіканський народний 

комісаріат» (1944 р.), з метою розширення міжнародних зв’язків і 

зміцнення співробітництва Союзу Радянських Соціалістичних Республік з 

іншими державами, враховуючи зростаючу потребу союзних республік у 

встановленні безпосередніх відносин з іноземними державами, Верховна 

Рада СРСР постановила, що союзні республіки можуть вступати у 

безпосередні зносини з іноземними державами й укладати з ними угоди, 

ратифікувати міжнародні документи [43, с.15-16]. У тому ж році було 

затверджено утворення союзно-республіканського Народного Комісаріату 

закордонних справ УРСР [44, с.566-567] 

Водночас на практиці навіть звичайна кореспонденція, призначена для 

МЗС УРСР, спрямовувалась до загальносоюзних посольств і консульств. 

Таких представництв в Україні (крім ООН) не існувало, а ті консульства, 

які були на території України, контактували виключно з Москвою і не 

мали жодного ділового зв’язку з МЗС УРСР. Так у 1958 р. член Комісії в 

закордонних справах ВР УРСР Л. Дмитерко зазначав, що «Треба 

збільшувати кількість консульств… Треба, щоб принаймні всі слов’янські 

держави мали свої представництва в Києві…» [13, арк.196]. Офіційні 

візити ж до Києва і УРСР окремих осіб чи делегацій під час їхнього 

перебування в СРСР на запрошення союзного уряду намагалися 

представити як реальні міжнародні контакти України [331, с.184].  

Суперечливий характер діяльності УРСР на міжнародній арені 

проявлявся й у тому, що в усіх публікаціях МЗС УРСР постійно 

підкреслювалася «суверенність», обов’язково з цитуванням відповідних 

положень статті 19 Конституції 1937 р. про право республіки в особі її 

найвищих органів державної влади й органів державного управління 

встановлювати представництва Української РСР у міжнародних зносинах 

та згодом статті 74 Конституції України 1978 р. про те, що УРСР має право 

вступати у відносини з іноземними державами, укладати з ними договори 
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й обмінюватися дипломатичними і консульськими представниками, брати 

участь у діяльності міжнародних організацій. Але це була єдина конкретна 

ознака суверенності, яка не знайшла відображення в реальності. При цьому 

про статтю 20 Конституції СРСР (1937 р.), в якій йшлося про пріоритет 

союзних законів над законами союзних республік, зазвичай не 

згадувалося [62; 64]. Так, у статті 73 Конституції 1977 р. до повноважень 

вищих органів державної влади та управління СРСР було віднесено 

координацію відносин союзних республік з іноземними державами та 

міжнародними організаціями, зовнішня торгівля та інші види 

зовнішньоекономічної діяльності на засадах державної монополії [63].  

Іншим свідченням відсутності дієвої зовнішньополітичної компетенції 

МЗС УРСР є позиція радянського керівництва щодо «зовнішньої 

політики» союзних республік. У публікаціях, присвячених зовнішнім 

зносинам СРСР, майже немає згадки про існування відповідних структур 

на місцях. Наприклад, у роботі «Етапи зовнішньої політики СРСР» 

(1961 р.) [336], відсутня інформація про діяльність міністерств 

закордонних справ в УРСР. 

Таким чином, незважаючи на специфічність зовнішньої діяльності 

України у складі СРСР, слід відзначити той позитивний доробок і досвід 

української дипломатії, отриманий впродовж десятиліть, зокрема, у сфері 

вироблення та реалізації міжнародних принципів охорони та збереження 

культурної спадщини людства. Як зазначив А. Зленко, ще за радянських 

часів Україна достатньо голосно заявила про себе в системі ООН, i 

відбулося це насамперед в ЮНЕСКО. Проте УРСР сприймалася 

здебільшого як «додатковий багнет радянської дипломатії на оонівських 

фронтах, ніж представниця древньої європейської нації, що має свою 

історію» [221, с.182-183]. 

Українська РСР набула членства в ЮНЕСКО 12 травня 1954 року і 

відразу долучилась до основних програм цієї організації у сфері культури, 

зокрема, у сфері охорони культурної спадщини. Як зазначають дослідники 
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проблем зовнішньополітичної діяльності УРСР, саме в ЮНЕСКО 

українські представники працювали з дещо більшою відкритістю й 

активністю, а ніж в інших установах ООН. Це обумовлювалося позицією 

Москви, яка розглядала ЮНЕСКО як противагу іншим міжнародним 

організаціям, де, мовляв, домінували Сполучені Штати. Тож і активність 

української дипломатії в ЮНЕСКО реалізовувалася переважно у 

відстоюванні «переваг» соціалістичної системи та критиці буржуазної 

ідеології [270, с.840-841]. Так, на початку травня 1954 р. МЗС УPCP 

надіслало Генеральному Директорові ЮНЕСКО Л. Евансу лист, в якому 

повідомлялося, що Уряд Української PCP вирішив прийняти Статут 

Організації Об’єднаних Націй у питаннях освіти, науки та культури і 

уповноважив Посла СРСР в Англії підписати цей Статут від імені Уряду 

УРСР. 12 травня 1954 р. Посол СРСР в Англії Я.О. Малик за 

уповноваженням Урядів УРСР і БРСР підписав у Лондоні Статут 

ЮНЕСКО [23, арк.3; 40, с.115]. 

Підписання статуту стало правовим підґрунтям для участі делегації 

Української РСР у роботі міжурядової конференції, що проходила у Гаазі 

21 квітня – 16 травня 1954 р. Як було занотовано у звіті Міністерства 

закордонних справ Верховній Раді УРСР, українська делегація незмінно 

підтримувала всі пропозиції стосовно структури та діяльності Організації 

[22, арк.13-22].  

Важливим кроком на шляху міжнародної співпраці у справі охорони 

культурних цінностей стало підписання УРСР Конвенції про захист 

культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, яка містила повний 

перелік культурних цінностей, що підпадають під загальний захист у разі 

збройного конфлікту [Див. Додаток А; 22, арк.13-22; 24, арк.3, 5]. У грудні 

1956 р. Верховна Рада УРСР ратифікувала зазначену Конвенцію та 

скерувала її до Штаб-квартири ЮНЕСКО, факт отримання якої підтвердив 

Л. Еван [28, арк.1, 6]. УРСР брала участь у роботі Генеральних 

конференцій ЮНЕСКО, у декількох Міжнародних конференціях по 
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народній освіті, двох регіональних конференціях європейських країн-

членів ЮНЕСКО та інших конференціях і семінарах, які проходили під 

егідою цієї організації.  

Так у листопаді 1954 р. делегати від УРСР з’явились в ЮНЕСКО на 

VIII сесію Генеральної конференції, яка відбувалась у столиці Уругваю –

Монтевідео. Самому виїзду передувала довга бюрократична тяганина між 

різними інституціями, що помітно із внутрішньої документації МЗС УРСР 

[30, арк.41]. З неї стає зрозуміло, що аби відправити делегацію на 

конференцію в Монтевідео, спочатку слід було Міністру закордонних 

справ УРСР Л. Паламарчуку відзвітувати перед Центральним комітетом 

КПУ, затвердити список делегатів. На голову делегації запропоновано 

було Ф. Дудника, на членів делегації – Н. Скачко, М. Гулий, С. Козланюк, 

К. Забігайло [30, арк.42]. Починаючи із 1954 року українські делегації 

брали участь у кожній сесії Генеральної конференції, інших нарадах та 

конференціях, організованих ЮНЕСКО. 

27 липня 1956 року в Україні Постановою Ради Міністрів УРСР була 

створена «Комісія у справах ЮНЕСКО», її очолив міністр культури 

Р. Бабійчук. Програма діяльності національної комісії розроблялася у 

відповідності до програми ЮНЕСКО, з цією метою було створено 

спеціальні комітети з питань освіти, культури, соціальних та природничих 

наук, як теж комітет інформації [13, арк.14, 52-53]. 

У грудні 1962 р. у Парижі почало свою роботу Постійне 

представництво України при ЮНЕСКО. Головним його завданням стало 

представлення та просування інтересів держави у міжнародній організації. 

За часів СРСР координацію діяльності національних інституцій, яка 

пов’язана з участю України в ЮНЕСКО, здійснювалась міжвідомчою 

Комісією у справах ЮНЕСКО [183, с.1-2].  

У лютому 1959 р. Рада міністрів УРСР прийняла постанову про 

розширення складу комісії УРСР у справах ЮНЕСКО з метою подальшої 

активізації участі діячів української культури, науки і освіти у роботі 
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ЮНЕСКО. Це було пов’язано з тим, що в журналах ЮНЕСКО практично 

не друкувалися українознавчі матеріали. Як зазначав Голова Комісії у 

закордонних справах ВР УРСР А.Д. Скаба на засіданні від 28 червня 

1960 р., що «протягом 1959 року, тільки в одному журналі була 

опублікована невелика інформація від імені українського народу про 

Т.Г. Шевченка на півсторінки і більше нічого там не було. А в цю 

організацію [ЮНЕСКО] ми вносимо щороку 40000 дол. На ці гроші 

опублікувати замітку тільки на півсторінки – це занадто дорого. Тому МЗС 

і тим делегаціям, які там бувають на всяких міжнародних сесіях треба 

більш активно відстоювати наші інтереси» [16, арк.105-106]. 

При комісії передбачалось створити комітети з основних напрямків 

діяльності ЮНЕСКО у складі спеціалістів з окремих галузей науки і 

культури, у тому числі комітети з проекту ЮНЕСКО «Схід-Захід», з 

освіти, природничих і соціальних наук та культури [119, с.287-613]. Згодом 

Комісію України у справах ЮНЕСКО було реорганізовано у Національну 

комісію України у справах ЮНЕСКО [76; 99]. З 1970 р. по 1990 р. 

видавався спеціальний бюлетень Комісії (видання поновлено з 1996 р.). З 

1970 р. Україна також стала учасницею проекту асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО, а з листопада 1990 р. почала свою роботу Українська асоціація 

клубів ЮНЕСКО, яка нині об’єднує близько 50 таких клубів, що в 

основному орієнтовані на роботу з молоддю.  

Від самого початку Представники УРСР брали активну участь у 

міжнародних семінарах, конференціях, сприяли поширенню відомостей 

про радянську Україну через проведення художніх виставок митців, 

досягнень національного кінематографа [246, с.159]. Наприклад, з 1960 по 

1962 рр. в Україні було проведено понад 400 вечорів і зборів 

громадськості, присвячених видатним подіям в історії народів зарубіжних 

країн, ювілеям видатних діячів світової культури, видано брошуру 

М. Петрачкова та Т. Коваленка-Косарика «Україна – член ЮНЕСКО» 

(1966 р.). У 1962 р. на ІV регіональній конференції національних комісій, 
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що проходила в Софії, було прийнято проект резолюції УРСР, 

підтриманий Польщею, Францією та Фінляндією щодо сприяння 

розвиткові культурних і наукових зв’язків між усіма країнами Європи, 

незалежно від існуючого у них соціально-економічного ладу [186, с.43; 

247, с.196-197]. 

Значну роль ЮНЕСКО відіграла у святкуванні 150-річного ювілею 

Великого Кобзаря у 1964 р. Даним заходам передувала велика попередня 

робота. Так у 1940-1963 рр. столицю України відвідали Генеральний 

директор ЮНЕСКО Рене Майо, директор департаменту соціальних наук 

Бертран та голова Міжнародної комісії ЮНЕСКО по складанню 

«Всесвітньої історії наукового і культурного розвитку людства» Пауло 

Карнейро, що ознайомилися з підготовкою до святкувань. До ювілею було 

видано двотомник Т. Шевченка у серії ЮНЕСКО «Шедеври світової 

літератури», спецномер «Кур’єр ЮНЕСКО» присвячений поету, низка 

статей у виданнях організації, що значно популяризувало творчість 

знаного українця [287, с.55-61]. 

У 1968 р. делегація Української РСР разом з іншими делегаціями на 

ХV сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО внесла проект Резолюції про 

охорону культурної спадщини. У документі, зокрема, йдеться про 

виконання на Середньому Сході Конвенції про захист культурних 

цінностей у випадку збройного конфлікту. Було висловлено рекомендацію 

державам-членам вжити усіх необхідних заходів для додержання 

зобов’язань, передбачених Конвенцією, а також положень Рекомендації 

стосовно пунктів міжнародної регламентації археологічних розкопок, 

прийнятої дев’ятою сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО у 1965 р. У 

Проекті також підкреслювалася виняткова важливість культурних 

цінностей стародавнього міста Єрусалима, зокрема, святих місць, не тільки 

для безпосередньо зацікавлених держав, а й для усього людства в цілому з 

огляду на їх художню, історичну і релігійну цінність. Тому, 

підкреслюється у документі, слід звернутися до Ізраїлю з тим, щоб він 
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ретельно зберігав усі історичні місця, будови, пам’ятки та інші культурні 

цінності, зокрема, в старовинному місті Єрусалимі, щоб він утримався від 

проведення будь-яких розкопок, переміщення цих цінностей чи змін їх 

культурного та історичного характеру [115, с.294-295].  

Згодом, в іншому Проекті резолюції щодо подій, пов’язаних з 

розкопками у східній частині Єрусалиму, внесеному на 36-й сесії 

Генеральної Асамблеї ООН, УРСР разом з делегаціями 20 арабських країн, 

було висловлено занепокоєння щодо діяльності Ізраїлю «як окупуючої 

держави», яка продовжує проводити розкопки та змінювати риси 

історичних, культурних і релігійних пам’яток Єрусалима, змінюючи риси 

історичних, культурних і релігійних пам’яток, що загрожує самому 

існуванню культурних об’єктів. Отже, на думку представників делегацій, 

розкопки і зміни ландшафту та рис історичних, культурних і релігійних 

пам’яток Єрусалима є не тільки загрозою для існування культурної 

спадщини, а й «брутальним порушенням принципів міжнародного права», 

перешкоджають досягненню всеосяжного і справедливого миру на 

Близькому Сході та становлять загрозу для міжнародного миру та безпеки. 

Таким чином, Виконавчій раді ЮНЕСКО слід вжити заходів, враховуючи 

рішення Комітету світової спадщини, що перебуває під загрозою, та 

прискорити включення старого міста Єрусалима і його стін до списку 

об’єктів світової культурної спадщини, що перебуває під загрозою [117, 

с.113-114].  

Досить плідною була діяльність ЮНЕСКО у 1970-х роках, 

приділяючи найбільшу увагу пропагуванню української культури. Так 

ЮНЕСКО взяла участь у вшануванні видатних діячів української науки і 

культури, відзначивши ювілей Т. Шевченка, Л. України, 

М. Коцюбинського, І. Франка, П. Грабовського, О. Кобилянської, 

Г. Сковороди, І. Котляревського, О. Довженка, С. Крушельницької, 

С. Гулака-Артемовського, Є. Патона, І. Сошенка, В. Воробйова, 

М. Стражеска та інших [10, арк.16]. 
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Іншим прикладом стала участь УРСР, попри існуючі політичні 

проблеми субординації між Києвом та Москвою, у проекті ЮНЕСКО 

«Вивчення і поширення слов’янських культур», основною метою якого 

було визначено сприяння зміцненню співробітництва вчених і наукових 

установ слов’янських і неслов’янських країн. У рамках зазначеного 

проекту у 1976 р. з метою комплексного вивчення слов’янських культур і 

поширення відомостей про них у світі було створено Міжнародну 

асоціацію з вивчення та поширенню слов’янських культур, яка складалася 

з представників національних чи регіональних комітетів і установ по 

вивченню слов’янських культур країн-членів ЮНЕСКО. Найвищими 

органами Асоціації стали: Асамблея, що збирається не рідше одного разу 

на чотири роки, Рада Асоціації та Бюро. Асоціація має дві штаб-квартири – 

у місті перебування президента і в Парижі – по місцю штаб-квартири 

ЮНЕСКО. На першій установчій Асамблеї Асоціації Президентом її було 

обрано радянського славіста чл.-кор. АН СРСР Д.Ф. Маркова. Інтереси 

українських славістів в Асоціації представляв Комітет з реалізації проекту 

ЮНЕСКО «Вивчення слов’янських культур» при АН УРСР, очолюваний 

чл.-кор. АН УРСР Г.Д. Вервесом, який брав участь (як автор і керівник) у 

низці досліджень ЮНЕСКО, зокрема в підготовці багатотомних «Нарисів 

історії культури слов’ян». Основними напрямами діяльності Асоціації 

стали проведення конференцій, симпозіумів та виставок, публікація 

документів та монографій, що спрямовані на популяризацію духовної 

спадщини слов’янства [307]. Тому у рамках реалізації програми було 

проведено в Україні Міжнародної конференції «Сучасні слов’янські 

культури: розвиток, взаємодія, міжнародний контекст» (1979 р.) [134] та ІХ 

Міжнародний з’їзд славістів (1983) [53]. Так, у науковій конференції 

«Сучасні слов’янські культури: розвиток, взаємодія, міжнародний 

контекст», яку проводили Академія наук УРСР та комісія УРСР у справах 

ЮНЕСКО, взяли участь понад двісті вчених з 18 країн Європи і Америки. 

На пленарному засіданні були заслухані доповіді професора Ю. Лукіна, 
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чл.-кора Болгарської академії наук А. Стойнова, чл.-кора АН СРСР 

Д. Маркова, професора Г. Недошивіна, віце-президента Польської академії 

наук Я. Шепанського та інші [134]. 

У першій половині 1980-х років було внесено до плану діяльності 

ЮНЕСКО окремі видання, зокрема, праці Г. Шевчука (G. Chevchuk «La 

politique culturelle dans la République socialiste soviétique d’Ukraine» 

(1981 р., також англійською мовою), Л. Новиченка «Taras Chevtchenko» 

(1982 р.), «Антологія української радянської поезії» (Poetry of Soviet 

Ukraine’s New World: An Anthology (1986 р.), альбом «Sculpture et 

architecture de bois» /«Українська дерев’яна скульптура та архітектура»/ 

(1981 р.) та ін. [1, арк.132]. За сприяння ЮНЕСКО було відзначено 150-

річчя з дня народження Т. Шевченка, 250-річчя з дня народження 

Г. Сковороди, 100-річчя народження Лесі Українки, І. Франка, Є. Патона. 

У 1983 р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО відбулася виставка «Живопис на 

кераміці» народної художниці УРСР Л.І. Мєшкової, а у 1984 р. було 

проведено «Дні О. Довженка в ЮНЕСКО» та влаштовано фестиваль 

фільмів режисера (1984 р.). 

Важливим успіхом української дипломатії, як зазначав А.М. Зленко, 

стало відзначення 1500-річчя Києва під егідою ЮНЕСКО [222, с.142]. На 

ХХІ сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО, що відбулася у м. Белграді 

(СФРЮ) з 23 вересня по 28 жовтня 1980 р. Генеральна Конференція 

одностайно схвалила внесений делегацією УРСР проект резолюції «Про 

участь ЮНЕСКО у святкуванні 1500-річчя заснування міста Києва». 

Співавторами цього проекту стали 26 країн-членів ЮНЕСКО (СРСР, 

БРСР, УНР, ПНР, НРБ, НДР, УРСР, СФРЮ, МНР, Куба, СРВ, Афганістан, 

Австрія, Фінляндія, Індія, Ефіопія, Мозамбік, Канада, Франція, Італія, 

Аргентина, Еквадор, Алжир, Сирія, Туреччина, Греція). У результаті 

ЮНЕСКО закликало держави-члени та міжнародні організації взяти участь 

у святкуванні ювілею м. Києва і доручило Генеральному директору 

здійснити необхідні заходи для популяризації 1500-річчя Києва за 



 126 
допомогою засобів масової інформації та інших можливостей 

ЮНЕСКО [4, арк.15]. Окрім того, за контрактом з ЮНЕСКО було 

підготовлено спільний фільм, присвячений 1500-річчю Києва [1, арк.132]. 

У рамках святкування у 1983 р. 1500-ліття заснування Києва, УРСР 

відвідала делегація, очолювана Генеральним директором ЮНЕСКО 

А.М. М’Боу [340, с.149-150].  

Таким чином, активна участь у роботі ЮНЕСКО давала можливість 

українським дипломатам знайомити світ із духовним надбанням 

українського народу, поширювати інформацію про Україну, її культурну 

та історичну спадщину. У цьому допомагали публікації в періодичних 

виданнях міжнародної організації, таких як «Кур’єр ЮНЕСКО», що 

поширювався у світі офіційно визнаними робочими мовами. У ньому 

друкувалися статті про Тараса Шевченка, Леся Курбаса, Богдана 

Хмельницького. Спеціальний випуск присвятили 1500-річчю Києва [381]. 

Різні за жанром і тематикою матеріали про Україну знаходили місце на 

сторінках бюлетенів «Хроніка» і «Новини» та у спеціалізованих виданнях, 

таких як «Журнал соціальних студій», «Музеум», що виходили під егідою 

Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Так, у 

спецвипуску журналу «Музеум» йшлося про українські пам’ятки та 

музеї [394, р.139-172]. Представництво України при ЮНЕСКО відповідало 

й за те, щоб інформація про Україну розміщувалася у «Календарі 

ЮНЕСКО видатних особистостей і визначних подій», а також у 

бібліографічному покажчику «Index Translationum» [354]. Останній було 

започатковано ще 1932 р. Інститутом інтелектуального співробітництва 

Ліги Націй. У ньому фіксуються всі переклади, які здійснюються тією чи 

іншою мовою. Поява у виданні даних про переклади статей та творів 

українських авторів, на думку багатьох вітчизняних дипломатів, є 

досягненням не тальки щодо ствердження української ідентичності, а й 

щодо популяризації культурної спадщини України у світі [290].  

З цього приводу член Комісії у закордонних справах ВР УРСР Платон 
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Воронько зазначав, що «ХХІ сесія Генеральної Конференції ЮНЕСКО 

прийняла рішення скликати у 1982 році Всесвітній конгрес з питань 

перекладу літературних джерел у світі. Величезні цінні скарбниці 

[України] до цього часу не перекладені на мови всіх країн. Ми переконані, 

що при допомозі прогресивних сил світу, за участю письменників, вчених, 

я думаю, цей початок буде плідним. Робота дуже складна, але 

перспективна» [20, арк.55]. 

У результаті активна співпраця України з ЮНЕСКО та участь у 

програмах цієї організації дала змогу вітчизняним фахівцям реалізовувати 

різноманітні проекти у сфері культури, отримувати стипендії, гранти, 

обладнання, науково-технічну інформацію, консультативну допомогу та 

забезпечення за рахунок Організації [181, с.37]. Загалом у рамках співпраці 

з ЮНЕСКО та іншими міжнародними фінансовими джерелами 

радянською Україною було отримано понад 4 мільйонів доларів США у 

вигляді прямих субсидій на реалізацію програм ЮНЕСКО. У період з 

1981-1985 рр. Україну було уперше обрано до керівного органу Організації 

– Виконавчої Ради [157, с.8].  

У 1982 р. УРСР приєдналася до проекту, запропонованого Мексикою 

на Всесвітній конференції з питань політики у галузі культури. Так, у 

Проекті рекомендацій про збереження та освоєння культурної спадщини, 

зокрема, зазначалося, що культурна спадщина піддається ризику 

серйозного погіршення та навіть руйнування внаслідок цілого комплексу 

загроз – прискореної урбанізації, індустріалізації та поширення техніки; 

забруднення повітря, вібрацій та інших порушень навколишнього 

середовища; політики колоніалізму та нав’язування чужих культурних 

цінностей. Тому держави-члени ЮНЕСКО повинні обов’язково 

враховувати рекомендації Організації щодо збереження культурних 

цінностей під час реалізації проектів урбанізації та індустріалізації, а 

найбільш розвинені держави-члени мають співпрацювати з іншими 

державами задля подолання негативних наслідків колоніальної політики 
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для культурної спадщини через реалізацію технічних і фінансових 

програм [116, с.126]. 

У 1980-х рр. співробітництво ЮНЕСКО та України у 

пам’яткоохоронній сфері набуло більш динамічного характеру. Так, якщо 

на XXI Генеральній конференції організації (1980 р.) Україна подала один 

проект резолюції, то у 1989 р. на 25-й сесії ЮНЕСКО від України 

надійшло 13 проектів резолюцій, десять з яких було схвалено. Очевидно, 

що внутрішні процеси перебудови в СРСР і необхідність кардинальних 

змін у самій ЮНЕСКО, яка у той час перебувала у складній політичній і 

фінансовій ситуації (після виходу США та Великої Британії з організації), 

вимагали від української дипломатії нових підходів, спрямованих на 

визначення пріоритетних інтересів держави та презентацію їх на світовому 

рівні. До того ж слід зазначити, що діяльність УРСР в ЮНЕСКО з 

середини 1980-х років почала позбуватися ідеологізованості, яку 

нав’язував Радянський Союз. У цей період запропоновано й ухвалено 

більше рішень практичного характеру, які мали конкретні результати для 

українського соціуму щодо використання свого інтелектуального та 

наукового потенціалу [290]. Визначною подією для української дипломатії 

стало обрання у 1985 р. на черговій сесії Генеральної конференції 

ЮНЕСКО Ю.М. Кочубея головою адміністративно-фінансової комісії цієї 

організації, а у 1987 р. – його призначення заступником Генерального 

директора. Такої високої посади в ієpapxії ООН ще ніколи не обіймав 

представник УРСР [221, с.182-184].  

Особливої актуальності для України набули заходи у рамках 

Конвенції ЮНЕСКО, спрямовані на заборону незаконного ввезення, 

вивозу і передачі права власності на культурні цінності. Адже українська 

культурна спадщина зазнала суттєвих втрат під час Другої світової війни: 

крім фізичного знищення було пограбовано та вивезено за кордон цінні 

музейні та бібліотечні скарби України [214]. Як зазначає відомий 

український дослідник С. Кот, за даними міністерства культури СРСР, 
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приблизно 55% всіх втрат музеїв колишнього Радянського Союзу припадає 

на територію України, тобто Україна втратила найбільше – близько 74% 

від числа втрат вагомих експонатів музеїв колишнього Радянського 

Союзу [226]. 

Саме тому в останні роки існування СРСР набуло актуальності 

питання повернення та реституції культурних цінностей у зв’язку з 

оприлюдненням у західних виданнях сенсаційної інформації про 

переховування у радянських музеях колосальних культурних цінностей 

світової ваги, що були таємно вивезені за наказами керівництва СРСР під 

час та після Другої світової війни та походили з територій різних країн 

Європи. У відповідь на претензії з боку інших держав щодо повернення 

виявлених культурних цінностей, Радянський Союз повернувся до теми 

власних втрат у роки війни як альтернативи реституційним вимогам. В 

орбіту цього протистояння були включені й окремі республіки СРСР, на 

території яких велися бойові дії у роки війни. Проте в умовах 

національного піднесення, яке наприкінці 1980х рр. охопило Україну, 

питання втрат культурних цінностей вийшло за межі подій Другої світової 

війни й охопило своїм змістом проблему несправедливого примусового 

перерозподілу й вивезення українських культурних цінностей до Росії за 

часів Російської імперії та СРСР. Суспільні настрої знайшли відображення 

в рішеннях та діях керівництва республіки. 

В основу проектів, здійснюваних українською стороною в ЮНЕСКО 

протягом зазначеного періоду було покладено ідеї національного 

культурного відродження України. За цей час УРСР приєдналася до двох 

важливих конвенцій ЮНЕСКО: Конвенція про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини (1972 р.) і Конвенція про заходи, 

спрямовані на заборону і попередження незаконного ввезення, вивезення і 

передачі права власності на культурні цінності (1970 р.). Конвенції було 

ратифіковано у 1988 р. [34; 109; 110]. 

Це нарешті дало змогу УРСР порушити питання про включення на 
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базі Конвенції 1972 р. до Списку світової культурної спадщини таких 

важливих пам’яток української історії та культури як Національний 

заповідник «Софія Київська» та Києво-Печерський історико-культурний 

заповідник.  

Вперше питання про включення зазначених пам’яток до Списку 

всесвітньої спадщини було порушено на розширеному засіданні 

Національної комісії у справах ЮНЕСКО щодо проведення Всесвітнього 

десятиліття розвитку культури у 1988 р. та прийнято рішення про подання 

Україною необхідних документів до ЮНЕСКО [25, арк.7]. Остаточне 

рішення було прийнято лише у 1990 р. [27, арк.4], а сертифікати про 

внесення цих історико-культурних заповідників до Списку було вручено 

особисто Генеральним директором ЮНЕСКО Федеріко Майором під час 

його візиту в Україну у квітні 1991 р. Протягом 1990-х років вдалося 

отримати цінну фінансову та науково-консультативну допомогу щодо 

збереження цих пам’яток національної культури, а також постійний 

контроль з боку ЮНЕСКО про стан пам’яток, про ще буде сказано у 

наступному розділі. 

Принагідно зазначимо, що під час візиту Генерального директора 

ЮНЕСКО Ф. Майора до Української РСР 13 квітня 1991 р. було підписано 

«Протокол про співробітництво між Українською Радянською 

Соціалістичною Республікою і Організацією Об’єднаних Націй в питаннях 

освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)», у якому, зокрема, підкреслювалася 

важливість зміцнення міжнародного співробітництва в галузі збереження 

пам’яток матеріальної культури [118]. У зв’язку з приєднанням 

Української РСР до Конвенції про охорону всесвітньої культурної і 

природної спадщини 1972 р. та включенням історико-архітектурних 

пам’яток України – Софійського собору та Києво-Печерської лаври – до 

Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Генеральний директор запевнив, 

що Організація надаватиме підтримку у збереженні, популяризації і 

використанні цих пам’яток, а також висловив сподівання на продовження 
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співробітництва у цій сфері та подальше розширення переліку об’єктів 

Списку світової спадщини від України відповідно до встановлених 

процедур. 

У Протоколі було підкреслено важливість пропозицій УРСР про 

доцільність створення Міжнародного центру з питань збереження 

нематеріальної культурної спадщини, як механізму координації зусиль в 

цій сфері. Сторони також домовились приділяти належну увагу 

застосуванню нових технічних засобів, зокрема голографії, для збереження 

і популяризації культурних цінностей та розвитку міжнародних 

культурних обмінів. Українська РСР також висловила вдячність ЮНЕСКО 

за допомогу у реалізації низки ініційованих республікою проектів з метою 

популяризації української культури, зокрема, видання «Антології 

української радянської поезії», платівки української народної музики, 

фотоальбому «Мистецтво Древнього Києва» тощо [118] 

 

* * * 

 

Таким чином, формування системи охорони та збереження культурної 

спадщини УРСР відбувалося в умовах бурхливих політичних 

трансформацій, що суттєво вплинуло на характер пам’яткоохоронної 

діяльності держави. Зокрема, до 1991 р. можна виділити кілька базових 

етапів розвитку системи охорони та збереження культурної спадщини. 

Першій етап припадає на часи Української Центральної Ради, Гетьманату і 

Директорії, коли пам’яткооохорона діяльність розглядалася як складова 

загального державотворчого процесу, а питання охорони й збереження 

культурної спадщини входили до пріоритетів державного і культурного 

будівництва. У цей період було започатковано процес формування 

державних структур, до пріоритетів діяльності яких увійшов облік 

історико-культурних цінностей, а згодом – вироблення ефективних 

державних механізмів охорони та збереження культурної спадщини 
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України. Другий етап розвитку системи охорони та збереження культурної 

спадщини УРСР пов’язаний з періодом подолання наслідків Другої 

світової війни. Цей період характеризувався наявністю двох суперечливих 

тенденцій: з одного боку на звільнених територіях відбудовувались 

історико-культурні об’єкти, проводилася робота з обліку та обстеження 

пам’яток культури, розроблялися проекти реставрації або консервації 

об’єктів культурної спадщини задля запобігання їх подальшого 

руйнування, а з другого, – під впливом факторів ідеологічного характеру 

культові споруди, пам’ятки стародавньої і середньовічної історії України 

охоронялися формально, що призвело до втрати багатьох об’єктів 

культурної спадщини держави. Третій етап розвитку системи охорони та 

збереження культурної спадщини УРСР пов’язаний з діяльністю єдиної в 

Українській РСР недержавної структури, що опікувалася питаннями 

збереження пам’яток історії та культури – громадської організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) 

на чолі з академіком П.Т. Троньком. На цьому етапі спостерігається 

активізація пам’яткоохоронної діяльності, спрямованої на розробку та 

реалізацію конкретних програм із збереження культурної спадщини з 

цільовим використанням коштів на їх здійснення, зокрема, програми 

створення музейно-меморіальних комплексів Києво-Могилянської академії 

в Києві, історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» 

на Рівненщині, архітектурно-етнографічного комплексу «Запорозька січ» 

на Хортиці в Запоріжжі тощо. Четвертий етап розвитку системи охорони 

та збереження культурної спадщини України був пов’язаний з 

суперечливими процесами середини 1980-х рр. Внаслідок масштабних 

порушень у сфері охорони, збереження та використання різноманітних 

об’єктів культури та мистецтва сотні пам’яток архітектури опинилися в 

аварійному стані або використовувалися неефективно, археологічні 

об’єкти розорювалися і руйнувалися, не виконувалися й плани їх наукових 

досліджень. На місцях почастішали випадки наруги над пам’ятниками 
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громадсько-політичним, культурним діячам, могилами воїнів Великої 

Вітчизняної війни; факти стихійного нищення пам’яток, а в ряді випадків 

демонтажу їх на підставі рішень місцевих рад народних депутатів.  

Діяльність України у сфері збереження культурної спадщини в 

контексті її міжнародних зобов’язань та співпраці з ЮНЕСКО бере свій 

початок від середини ХХ ст., що стало логічним кроком, оскільки за 

кількістю об’єктів культурної та історико-культурної спадщини Україна 

посідає одне з провідних місць в Європі та світі. Водночас 

зовнішньополітична стратегія охорони та збереження культурної 

спадщини України у період до набуття незалежності формувалася під 

впливом існування так званої «залізної завіси» та жорстким контролем з 

боку центрального керівництва СРСР за всіма контактами з іноземними 

культурами та зовнішньою культурною політикою.  

Незважаючи на специфічність зовнішньої діяльності України у складі 

СРСР, слід відзначити суттєвий позитивний доробок та досвід української 

дипломатії, отриманий впродовж десятиліть, зокрема, у сфері вироблення 

та реалізації міжнародних принципів охорони та збереження культурної 

спадщини людства. Від самого початку свого членства в ЮНЕСКО 

Представники УРСР брали активну участь у міжнародних семінарах, 

конференціях, сприяли поширенню відомостей про радянську Україну 

через проведення художніх виставок митців, досягнень національного 

кінематографа. Україна також брала активну участь у виробленні 

міжнародно-правових механізмів регулювання системи охорони та 

збереження культурної спадщини, а також забезпечила входження до 

Списку світової культурної спадщини видатних пам’яток культури і 

мистецтва – Національного заповідника «Софія Київська» та Києво-

Печерського історико-культурного заповідника. 

Проголошення незалежності держави у 1991 р. і подальші процеси 

державотворення актуалізували питання збереження національних 

традицій і національної культурної спадщини. Тому охорона та 
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збереження культурної спадщини українського народу було проголошено 

одним із важливих напрямів внутрішньої політики незалежної України. 

Отже реалізація прагнення України зайняти належне місце у сучасному 

глобальному культурному просторі, усвідомлення цього місця у контексті 

світових цивілізаційних процесів обумовили звернення до свого 

історичного коріння шляхом вивчення та популяризації історичного 

минулого, пам’яток культурної спадщини, їх органічного включення у 

суспільне життя, у чому важливу роль стала відігравати ЮНЕСКО.  
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РОЗДІЛ 4 

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ЮНЕСКО 

З ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В 

УКРАЇНІ (1991-2010 рр.) 

 

 

 

4.1. Трансформація стратегії охорони та збереження культурної 

спадщини в Україні у контексті її міжнародних зобов’язань після 

набуття незалежності 

Реалізацію стратегії охорони та збереження культурної спадщини в 

Україні після набуття незалежності у 1991 р. було визнано важливою 

складовою політики національного відродження, що обумовило включення 

різних питань, пов’язаних з історико-культурною спадщиною, до 

пріоритетів діяльності держави. Трансформація пам’яткоохоронної 

діяльності відбувалася одночасно із формуванням нових засад зовнішньої 

та внутрішньої політики України відповідно до реалій постполярного світу 

та нового світового порядку. У цих умовах участь України у міжнародних 

інститутах стала основою для позиціонування держави на світовій арені та 

формування її нового сприйняття як незалежного актора міжнародних 

відносин [89].  

Починаючи з останнього десятиліття ХХ століття в Україні було 

закладено основи загальнодержавного режиму збереження й охорони 

пам’яток культури та природи. Зазначимо, що системний розвиток 

законодавства у сфері культури є важливим чинником, що впливає на 

перспективи міжнародної співпраці України у сфері збереження 

культурної спадщини. Так, у Конституції України 1996 р. [66] було чітко 

закріплено обов’язки держави, органів місцевого самоврядування, 

громадян, а також юридичних осіб щодо обов’язкового дотримання 
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правового режиму виявлення, збереження, використання, вивчення і 

популяризації культурної та природної спадщини, а також їх передачі 

майбутнім поколінням. Загальні питання збереження та охорони 

культурної спадщини були окреслені ще в Основах законодавства України 

про культуру 1992 р. [70] (втратив чинність у зв’язку з ухваленням нового 

Закону про культуру у 2010 р.), в яких збереження і примноження 

культурних надбань та охорона культурно-історичного середовища було 

віднесено до основних принципів культурної політики держави. 

Базою для подальшого розвитку та вдосконалення правового поля 

України у питаннях охорони та збереження культурної спадщини стало 

прийняття Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей» (1999 р.) [83], який не лише визначив процедури 

контролю та загальний порядок переміщення культурних цінностей за 

державний кордон України, але й надав перелік того, що відповідно до 

законодавства України є культурною цінністю і підлягає захисту з боку 

держави. Принагідно зауважимо, що на підставі цього закону, Конвенції 

ЮНЕСКО «Про заходи, спрямовані на заборону та запобігання 

незаконному вивезенню та передачі права власності на культурні цінності» 

(1970 р.) [55] і відповідних двосторонніх угод та урядових рішень з 

початку ХХІ століття до України було повернено значну кількість об’єктів 

української культурної спадщини зі США, Великої Британії, Австралії, 

Канади, Німеччини та багатьох інших країн світу. За сприяння 

міжнародних організацій Україною було укладено міжурядові угоди з 

Польщею у справі охорони та повернення втрачених і незаконно 

переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей 

(1996 р.) [138] та з Угорщиною – у справі повернення культурних 

цінностей, що потрапили під час Другої світової війни та в наступні роки 

на територію нашої країни (1995 р.) [139]. У 1993 році було укладено 

Угоду між Урядом України та ФРН про культурне співробітництво 

1993 р. [140], у 1995 р. – Угоду між Урядом України й Урядом РФ про 
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співробітництво в галузі культури, науки і освіти [136].  

Зокрема, було передано скульптурний портрет Івана Мазепи роботи 

П. Капшученка, твори Володимира Винниченка, Миколи Бутовича, офорт 

Тараса Шевченка, частина спадщини Сержа Лифаря, Павла 

Скоропадського, архіви Юрія Косача, Уласа Самчука, Василя Барки, 

Віталія Коротича, Євгена Штендери, архів Українського Вільного 

Університету в Мюнхені та ін. [293, c.39-40]. До України також було 

повернуто як незаконно переміщені на територію інших держав такі 

культурні цінності, як: картина голландського майстра XVII ст., вивезена 

під час Другої світової війни з Уманської картинної галереї; ікона XVI ст. 

«В’їзд в Єрусалим», викрадена у 1984 р. з Національного музею у Львові. 

У результаті переговорного процесу з російською стороною в Україну 

було повернуто 11 фрагментів фресок Михайлівського Золотоверхого 

собору, які були вивезені на територію Російської Федерації після 

знищення цього храму в 1930-х роках і зберігалися в «Ермітажі». Нині за 

активного сприяння міжнародних організацій реалізуються заходи, 

спрямовані на повернення незаконно вивезених з України культурних 

цінностей – фресок Бруно Шульца, вивезених до Ізраїлю, творів мистецтва 

та археологічних артефактів, вивезених до Угорщини, ікон і предметів 

живопису й антикваріату, вивезених до Франції [209]. 

Важливим етапом розробки та реалізації стратегії збереження 

культурної спадщини України стало прийняття Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» (2000 р.) [104], яким регулюються правові, 

організаційні, соціальні й економічні відносини у сфері охорони 

культурної спадщини з метою її збереження, використання об’єктів 

культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного 

характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.  

У 2004 р. було прийнято Закон «Про затвердження Загальнодержавної 

програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 

2004-2010 роки» [91]. Програма була спрямована на вдосконалення 
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правових, організаційних і матеріально-технічних засад у сфері охорони 

культурної спадщини та розрахована на період до 2010 року. До основних 

завдань Програми було віднесено: забезпечення державного обліку та 

контролю за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини; 

сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, 

реабілітації та використання пам’яток; створення розвинутої 

інфраструктури науково-дослідних, проектних, реставраційних, 

реабілітаційних та інших організацій у цій сфері; удосконалення 

законодавчого забезпечення охорони та використання об’єктів культурної 

спадщини; модернізація управління у сфері охорони культурної спадщини; 

створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів для наукової, проектної та виробничої діяльності у сфері охорони 

культурної спадщини; сприяння залученню об’єктів культурної спадщини 

до національних та світових туристичних маршрутів; подальший розвиток 

міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини [91]. 

Із прийняттям Закону України «Про охорону археологічної 

спадщини» (2004 р.) було також урегульовано відносини, пов’язані з 

охороною археологічної спадщини України як невід’ємної складової 

культурної спадщини людства, вразливого і невідновлюваного джерела 

знань про історичне минуле, а також визначено права та обов’язки 

дослідників археологічної спадщини [101]. При цьому, як було зазначено у 

статті 3 Закону, основними завданнями держави у сфері охорони 

археологічної спадщини є: регулювання суспільних відносин у сфері 

охорони, дослідження та збереження археологічної спадщини; 

забезпечення права громадян на пізнання археологічної спадщини 

України; забезпечення археологам права на проведення археологічних 

досліджень; визначення повноважень державних органів у сфері охорони 

археологічної спадщини; сприяння державній політиці у сфері охорони, 

дослідження та збереження археологічної спадщини; визначення видів 

об’єктів археологічної спадщини (археологічних об’єктів культурної 
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спадщини); визначення відповідних прав та обов’язків осіб, у користуванні 

або володінні яких перебувають археологічні об’єкти чи предмети; 

створення необхідних умов для забезпечення охорони об’єктів 

археологічної спадщини; створення нормативно-правової бази з охорони, 

збереження, дослідження археологічної спадщини; визначення критеріїв 

щодо видачі кваліфікаційних документів та дозволів на проведення 

археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території 

археологічної пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах 

охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження 

решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею або 

водою; правове регулювання фінансування охорони і дослідження 

археологічної спадщини [101]. 

Визначальним етапом у формуванні комплексної стратегії захисту 

культурної спадщини Україні у контексті її міжнародних зобов’язань стало 

прийняття законів і нормативно-правових документів, що суттєво 

вплинули на подальший розвиток концепції культурної спадщини 

держави, зокрема, Закону України «Про ратифікацію Конвенції про 

охорону підводної культурної спадщини» [111] та Закону України «Про 

приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної 

спадщини» [108].  

Україна була однією із перших двадцяти країн, яка у 2006 році 

ратифікувала Конвенцію про охорону підводної культурної спадщини 

ЮНЕСКО, що набула чинності у лютому 2009 року, а у 2010 р. Україна 

увійшла до керівного складу Ради Конвенції. Згідно з реєстром, Україна 

має величезну підводну спадщину, що на сьогодні нараховує близько 2000 

культурних пам’яток під водою, які класифікуються за певними 

історичними епохами, такими, як неоліт (затоплені античні міста Ольвія, 

Пантікапей, Тіра, Акра, Кітей, Херсонес, Німфей та інші.), Середні віки та 

Новий час (місця загибелі затонулих кораблів Візантії), ХVII – поч. ХX ст. 

(Російсько-Турецькі війни, Кримська війна, Перша світова війна), ХХ ст. 
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(Громадянська війна, Друга світова війна і сучасний період) [316].  

На сьогодні більшість з цих пам’яток є музейними експонатами 

Морського музею України, який було створено у 2006 р. в акваторії 

Чорного та Азовського морів. Також до Української підводної спадщини 

відносяться археологічні пам’ятки гідросистеми річки Дніпро, а також 

деяких малих річок і озер. Але провідною наукової організацією України в 

галузі підводної археології є Департамент підводної спадщини, створений 

Інститутом археології НАН України у 2004 році, на який покладено 

контроль за якістю та доцільністю проведення підводних археологічних 

досліджень та їх координація на всій території України, проведення 

наукової археологічної експертизи та планових підводно-археологічних 

досліджень. Департаментом, зокрема, було організовано і проведено 

Українсько-Американську експедицію «Чорне море-2006», Міжнародну 

експедицію «Візантія-2007» та ІІІ Глибоководну експедицію у 2008 році. 

Вперше вчені дослідили шельф Чорного моря на глибинах від 100 до 

2090 м і провели на глибині 140 м підводні розкопки залишків вітрильно-

веслового корабля епохи Візантії (IX-X ст.). Доказано існування на дні 

Чорного моря пам’яток, наукова цінність яких виходить за межі 

національної науки. Проведення експедиції ознаменувало початок нового 

етапу розвитку підводної археології України, появу її глибоководної 

галузі. Підкреслимо, що це вперше у світовій практиці підводної археології 

підводні розкопки було проведено без участі людей (за допомогою 

технологічних пристроїв) [277].  

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про охорону 

нематеріальної культурної спадщини» (2008 р.) [108] відкрив нові 

можливості для реалізації стратегії охорони культурної спадщини в 

Україні, оскільки приєднання до Конвенції ЮНЕСКО дозволило створити 

умови для збереження та підтримки традиційної культури українського 

народу, спряло розвитку міжнародного співробітництва у цій сфері. 

Прийняття Закону було важливим насамперед з огляду на те, що до цього 
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законодавство України не містило будь-яких правових норм, які б 

визначали, що саме слід вважати нематеріальною культурною спадщиною, 

а також зобов’язання держави щодо її збереження та розвитку. Базовий 

документ, що визначав політику держави та регламентував діяльність у 

сфері культури і мистецтв «Основи законодавства України про 

культуру» [70], також не містив чітких норм стосовно нематеріальної 

культурної спадщини. Водночас приєднання України до Міжнародної 

конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини сприяло 

зміцненню авторитету України у світі, приведенню її законодавства у цій 

сфері у відповідність світовим стандартам, більш активній участі у 

програмах міжнародного культурного співробітництва, збереженню та 

поширенню кращих зразків традиційної культури українського народу. 

Зазначимо, що з часу прийняття Закону України «Про приєднання 

України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини» 

термін «нематеріальна культурна спадщина» так і не набув поширення 

серед суб’єктів діяльності у сфері культури та у правовому полі, що 

регулює цю діяльність. У практиці культурної діяльності сьогодні 

продовжують домінувати такі терміни як «фольклор», «традиційна 

культура», «народне (аматорське) мистецтво», «народні художні 

промисли», які по суті є проявами нематеріальної культурної спадщини та 

значно звужують розуміння цінності нематеріальної культурної спадщини 

України [108]. Тому Конвенція залишається сьогодні чи не єдиним 

документом в українському правовому полі, яка не лише роз’яснює 

термінологію, а й визнає важливість нематеріальної культурної спадщини 

для розвитку суспільства та необхідність здійснення заходів щодо охорони 

цієї спадщини державами, які приєднались до Конвенції. У Законі також не 

визначено центральний орган виконавчої влади, відповідальний за питання 

нематеріальної культурної спадщини України, що значно ускладнило 

регулювання діяльності у цій сфері. Із самої назви Конвенції – охорона 

нематеріальної культурної спадщини – вже зрозуміло, що її дія 
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поширюється у першу чергу на сферу культури. Разом з тим, поряд із 

галуззю культури, яка є основною для реалізації компетенції у сфері 

нематеріальної культурної спадщини та її охорони. Саме тісний 

взаємозв’язок сфери нематеріальної культурної спадщини з іншими 

галузями зумовлює необхідність чіткого розподілу повноважень органів 

влади щодо регулювання у ній. Таким чином нині в Україні відсутній 

будь-який нормативно-правовий акт, який визначав би компетенції органів 

виконавчої влади та розподіл їх повноважень у сфері охорони 

нематеріальної культурної спадщини. Разом з тим, виходячи з того, що 

діяльність у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини 

відноситься у першу чергу до галузі культури, основними органом 

управління вважається Міністерство культури [209; 294]. 

Міністерство культури України видало наказ про визначення об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини та про затвердження зразка 

відповідної облікової картки [93]. Відповідальність за створення Переліку 

було покладено на Департамент культурної спадщини та культурних 

цінностей відомства. Наразі до Переліку потрапили шість об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини, зокрема, козацькі звичаї, традиції, 

ігри, танці та вправи: майстерне володіння батогом, шаблею, списом, 

акробатичні вправи на коні, якими володіли козаки у XV-XVIII ст.; 

традиційне ремесло Карпатського регіону XVI-XXI ст. – косівська 

кераміка та опішнянська кераміка з Полтавської області; кролевецькі ткані 

рушники зі Сумщини, відомий на увесь світ петриківський розпис з 

Дніпропетровщини, а також писанкарство, що має свої традиції на всій 

території України. Крім того, підприємствам, установам та організаціям, 

що забезпечують створення належних умов для збереження та передачі 

нематеріальної культурної спадщини, а саме – Національному заповіднику 

«Хортиця»; Національному музею-заповіднику українського гончарства в 

Опішному; управлінням культури Івано-Франківської, Сумської, 

Дніпропетровської обласних державних адміністрацій – доручено у 
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місячний термін забезпечити виготовлення облікових карток на відповідні 

об’єкти (елементи) нематеріальної культурної спадщини [74; 75]. 

Зазначимо, що два об’єкти з наведеного переліку – Косівську кераміку та 

Петриківський розпис – у 2012 році було номіновано до Репрезентативного 

списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Україною 

також обговорювалося питання щодо включення проекту «Національний 

Сорочинський ярмарок» до Списку світових шедеврів нематеріальної 

спадщини [202]. 

Відповідно до ратифікованих Верховною Радою України 

міжнародних конвенцій охорона культурної спадщини є міжнародно-

правовим зобов’язанням держави перед світовою спільнотою. Тобто 

Україна як учасниця Конвенції ЮНЕСКО про охорону світової культурної 

та природної спадщини з 1988 р. [109] зобов’язана забезпечити охорону 

об’єктів світової спадщини, розташованих на її території. Зазначені 

культуроохоронні заходи мають базуватися насамперед на нормах 

внутрішнього права. Тому особливого значення набуває проблема 

розробки комплексної системи заходів, які б органічно поєднали 

внутрішній та зовнішній (міжнародний) аспекти діяльності держави щодо 

збереження й охорони культурної спадщини. Отже саме успішність 

поєднання адекватної сучасним вимогам внутрішньої політики та 

міжнародної взаємодії у рамках ЮНЕСКО й інших організацій, здатна 

забезпечити надійну основу для ефективного збереження та захисту 

культурної спадщини в Україні [227, c.20]. Діалектичний зв’язок між 

двома вказаними напрямами діяльності держав у сфері збереження 

культурної спадщини обумовлюється, з одного боку, особливістю 

реалізації багатьох встановлених та окреслених у міжнародних документах 

цілей та завдань, що передбачає активну й ефективну внутрішню політику 

окремих держав щодо збереження та охорони культурної спадщини, а, з 

другого, – взаємозалежністю успіху внутрішньої державної політики у 

культуроохоронній та пам’яткоохоронній діяльності та рівня її участі у 
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різноманітних міжнародних програмах та організаціях з охорони 

культурної спадщини, культурних надбань, пам’яток культури і природи. 

Підкреслимо, що процес збереження й охорони культурної спадщини 

тлумачиться на міжнародному рівні не як певна «факультативна 

діяльність» тих чи інших держав, яка може реалізовуватись або не 

реалізовуватись залежно від історичних, економічних, політичних, 

соціальних, фінансових або будь-яких інших реалій. Цей процес складає 

обов’язковий напрям внутрішньої та зовнішньої політики будь-якої 

сучасної держави як повноцінного члена світової спільноти та має 

універсальну значущість з огляду на завдання щодо збереження та 

відтворення культурної складової людського існування та людського 

буття. Більше того, виходячи з загального теоретичного визначення 

поняття «функцій держави» як основних або визначальних напрямів її 

діяльності, що зумовлені відповідними суспільними потребами й 

відображають цілі та сутність держави [305, с.51], можна стверджувати, 

що збереження та охорона культурної спадщини є однією з найважливіших 

функцій у системі функцій сучасної держави, яка несе відповідальність за 

збереження всесвітньої культурної та природної спадщини, що 

знаходиться на їх території як перед своїм народом, так і перед усім 

міжнародним співтовариством. 

Важливим напрямом діяльності держави щодо збереження пам’яток 

культури і культурної спадщини в Україні є встановлення суворої 

відповідальності за порушення чинного законодавства у цій сфері. 

Зокрема, у Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо охорони культурної спадщини» (2010 р.) йдеться про такі 

правопорушення, як: ухилення від підписання охоронних договорів на 

пам’ятки культурної спадщини; порушення режиму використання 

пам’ятки культурної спадщини; порушення режиму історико-культурного 

заповідника чи історико-культурної заповідної території; проведення 

ремонтних, реставраційних, реабілітаційних робіт на пам’ятці культурної 
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спадщини, зміна призначення пам’ятки культурної спадщини, її частин та 

елементів, здійснення написів, позначок на ній, на її території та в її 

охоронній зоні без письмового дозволу відповідного органу охорони 

культурної спадщини; ухилення від передачі в установленому порядку 

знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, 

пов’язаних з нерухомими об’єктами культурної спадщини, на постійне 

зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються 

музейні предмети і музейні колекції, що є державною власністю і належать 

до державної частини Музейного фонду України [84].  

Базові пріоритети сучасної стратегії захисту культурної спадщини 

України окреслені у Законі України «Про культуру» (2011 р.) [97], яким 

було значно роширено та уточнено поняття «культурна спадщина» та 

представлено сучасні підходи до формування системи захисту та охорони 

культурної спадщини держави. У Законі, зокрема, визначено правові 

засади діяльності у сфері культури, механізми регулювання суспільних 

відносини, пов’язані із створенням, використанням, розповсюдженням, 

збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, забезпечення 

доступу до них, а також встановлено, що доступ до культурних цінностей, 

культурної спадщини та інформації про них є конституційним правом 

громадян України у сфері культури. Відповідно захист і збереження 

культурної спадщини як основи національної культури, турбота про 

розвиток культури; залучення до сфери культури інвестицій, коштів від 

надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених 

законодавством джерел; сприяння діяльності професійних творчих спілок 

та громадських організацій у сфері культури, активному функціонуванню 

державної мови в культурному просторі України, доступу громадян до 

культурних благ; забезпечення діяльності базової мережі закладів 

культури, закладів освіти сфери культури; пропагування української 

національної культури у всій її різноманітності за кордоном та світового 

культурного надбання в Україні; забезпечення розвитку міжнародного 
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культурного співробітництва було віднесено до основних завдань політики 

України у сфері культури [97]. 

Прийняття Закону «Про культуру» стало важливим етапом реалізації 

стратегії охорони та збереження культурної спадщини України, оскільки 

дозволило максимально наблизити вітчизняне законодавство до вимог 

культуроохоронної діяльності ЮНЕСКО. Зокрема, статтею 20 Закону було 

чітко визначено, що саме держава має забезпечувати створення умов для 

провадження інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері культури, а 

юридичним і фізичним особам гарантується додержання їхніх прав і 

законних інтересів під час провадження інвестиційної та інноваційної 

діяльності на об’єктах культурного призначення. У документі також 

встановлено порядок приватизації об’єктів у сфері культури, на 

необхідність якої неодноразово вказували різноманітні експерти 

ЮНЕСКО, а також визначено, які саме об’єкти не підлягають приватизації, 

зокрема, архіви, архівні установи, об’єкти культури, мистецтва, у тому 

числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної 

цінності, що занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру 

національного культурного надбання, а також об’єкти архітектури, 

меморіальні комплекси, заповідники, парки та інші об’єкти 

загальнодержавного значення; об’єкти культури, що належать до майнових 

комплексів установ Національної академії наук України; пам’ятки, 

включені до переліку пам’яток, що не підлягають приватизації; пам’ятки 

археології; архіви та документи з них; пам’ятки державної частини 

Музейного фонду України (музейні предмети, музейні колекції та музейні 

зібрання); документи Державного бібліотечного фонду України; вихідні 

матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді; заклади 

культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у сфері 

обслуговування населення закладами культури; заклади освіти сфери 

культури. 

Також, відповідно до міжнародної практики охорони й збереження 
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культурної спадщини та рекомендацій ЮНЕСКО щодо розвитку систем 

національного законодавства у культуроохоронній сфері, Законом було 

чітко визначено обов’язки органів державної влади та місцевого 

самоврядування у частині збереження культурної спадщини, культурних 

цінностей та культурних благ. Зокрема, як зазначається у документі, 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

забезпечують: збереження культурних цінностей на території України, 

охорону культурної спадщини, захист історичного середовища; 

збереження Музейного фонду України, Державного бібліотечного фонду 

України, Національного архівного фонду України, фільмофонду, їх 

постійне поповнення сучасними творами мистецтва, продукцією 

вітчизняного книговидавництва, кінематографа, аудіовиробництва; 

функціонування і розвиток мережі музеїв, архівів, бібліотек, початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного 

виховання та студій), клубів, кінотеатрів, кіно-, відеопрокатних 

підприємств, об’єднань, заповідників, реставраційних закладів державної 

та комунальної власності; збереження нематеріальної культурної 

спадщини, в тому числі традиційної народної культури, мов, діалектів і 

говірок, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів, народних художніх 

промислів та ремесел, історичних топонімів тощо. Також забороняється 

вилучення друкованих видань, вихідних матеріалів фільмів та фонограм, 

інших мистецьких і літературних творів, документів, пам’яток з 

бібліотечних, музейних, архівних фондів, фільмофонду, знищення 

культурних цінностей з ідеологічних чи політичних міркувань. Унікальні 

культурні цінності, що мають виняткове історичне, художнє, наукове та 

інше культурне значення для формування вітчизняного культурного 

простору і визначають внесок України у всесвітню культурну спадщину, 

визнаються об’єктами національного культурного надбання і включаються 

до Державного реєстру національного культурного надбання. Порядок 

включення до зазначеного реєстру та порядок ведення обліку об’єктів 
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національного культурного надбання визначаються Кабінетом Міністрів 

України [97]. 

Отже, важливим чинником, що впливає на перспективи міжнародної 

співпраці України у сфері збереження культурної спадщини, є системний 

розвиток законодавства про збереження національної культурної 

спадщини. Разом з тим, ефективність пам’яткоохоронної діяльності в 

Україні прямо пов’язана з системою управління, обліку та фінансування 

пам’яток культури.  

Так, суттєвою проблемою у сфері охорони та збереження культурної 

спадщини в Україні є фінансування пам’яткоохоронної діяльності, адже 

саме через хронічне недофінансування та брак фінансових ресурсів 

держави значна частина пам’яток культури знаходяться у занедбаному 

стані, а подекуди – є практично втраченими як для нинішнього, так і для 

майбутніх поколінь [50; 67, с.62]. Зокрема, як відзначають експерти, 

недостатнє бюджетне фінансування негативно впливає на проведення 

ремонтно-реставраційних робіт, поповнення музейних фондів 

заповідників, охорону об’єктів культурної спадщини тощо.  

 

 

 

4.2. Роль ЮНЕСКО у реалізації стратегії охорони та збереження 

культурної спадщини в Україні (1991-2010 рр.) 

Культурна спадщина України є невід’ємною складовою світового 

культурного надбання, що неодноразово визнавалося міжнародною 

спільнотою. Так, рішенням IКOMOС та Комітету світової спадщини 

ЮНЕСКО найбільш визначні культурні та природні пам’ятки України 

були включені до Списку пам’яток світової культурної і природної 

спадщини, зокрема: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, 

Києво-Печерська Лавра» (внесено у 1990 р.); Ансамбль історичного центру 

м. Львів (1998 р.); Букові праліси Карпат та древні букові ліси Німеччини 
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(2007 р., транскордонний українсько-словацько-німецький об’єкт); 

Геодезична дуга Струве (2005 р., транскордонний геодезичний об’єкт 

«Дуга Струве» було номіновано від 10 європейських країн: Норвегії, 

Швеції, Фінляндії, Росії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Молдови та 

України. 4 геодезичні пункти «Дуги Струве» знаходяться на території 

України – «Баранівка», «Катеринівка», «Фельштин» (Хмельницька 

область) та «Старонекрасівка» (Одеська область); Резиденція 

Буковинських та Далматинських митрополитів (нині Чернівецькій 

національний університет імені Ю. Федьковича) (2011 р.), Давнє місто 

Херсонес Таврійський та його хора (5 ст. до н.е. – 14 ст. н.е.) (2013 р.); 

Дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі та України» (2013 р., 

транскордонний серійний українсько-польський об’єкт) [163]. При цьому 

Собор Святої Софії у Києві та Києво-Печерська лавра визнані шедевром 

творчого людського генія. Тому стратегія збереження й охорони 

культурних цінностей належать до пріоритетних напрямів політики 

держави у сфері культури.  

Співробітництво у рамках ЮНЕСКО надало Україні можливість 

використати інтелектуальний потенціал організації в інтересах реалізації 

політики держави у сфері охорони та збереження культурної спадщини. За 

період з 1991 р. Україна двічі обиралася до Виконавчої Ради ЮНЕСКО у – 

1995-1999 рр. та 2001-2005 рр., що уможливило вплив на рішення цього 

органу з важливих питань у визначення програмних напрямів діяльності 

Організації. Україна обиралася також до програмних органів ЮНЕСКО, 

зокрема, до Міжнародної координаційної ради програми «Людина і 

біосфера», Міжурядового комітету Всесвітнього десятиріччя розвитку 

культури, Міжурядового комітету сприяння поверненню культурних 

цінностей країнам їхнього походження тощо [212, с.295]. Нині в Україні 

створена мережа наукових і культурно-освітніх осередків, що 

забезпечують участь у програмній діяльності ЮНЕСКО. Протягом 

останніх років українські інституції та фахівці були залучені у рамках 
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ЮНЕСКО до глобальних проектів у таких сферах як збереження 

матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в умовах глобалізації, 

збереження світової інформаційно-цифрової спадщини, а також 

забезпечення сталого розвитку, етика науки, розвиток інформаційного 

суспільства, демократизація кіберпростору тощо [317, с.29-34]. 

Координацію співпраці національних інституцій з ЮНЕСКО у сфері 

охорони та збереження культурної спадщини було покладено на Комісію у 

справах ЮНЕСКО, реорганізовану у листопаді 1995 р. Указом Президента 

України у Національну комісію, а у березні 1996 р. Указом Президента 

«Питання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО» було 

остаточно врегульовано її діяльність [76; 99]. Відповідно до положень цих 

документів, Національну комісію України у справах ЮНЕСКО було 

визначено постійно діючим міжвідомчим органом при Міністерстві 

закордонних справ України, створеним з метою забезпечення участі 

України у діяльності ЮНЕСКО, виходячи з міжнародних зобов’язань 

України як члена ЮНЕСКО. До основних завдань Комісії було віднесено: 

координацію діяльності міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, організацій та установ, пов’язаної з їхньою участю у 

програмах ЮНЕСКО та міжнародному співробітництві у рамках 

ЮНЕСКО та спрямованої на сприяння вирішенню актуальних проблем 

розвитку України у гуманітарній сфері; розширення багатостороннього та 

двостороннього міжнародного співробітництва України у галузі освіти, 

науки, культури; забезпечення робочих зв’язків зі структурними 

підрозділами Секретаріату ЮНЕСКО, національними комісіями іноземних 

держав у справах ЮНЕСКО, міжнародними неурядовими організаціями, 

що співпрацюють з ЮНЕСКО, з метою створення умов для розвитку 

міжнародного співробітництва національних державних органів, установ 

та організацій у сферах діяльності ЮНЕСКО; сприяння популяризації 

діяльності ЮНЕСКО серед громадськості України та використання її 

інтелектуального потенціалу з метою соціально-економічного розвитку 
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держави [76].  

Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, визначає 

пріоритетні напрями співпраці з ЮНЕСКО та розробляє національну 

політику участі України в ЮНЕСКО, керуючись положеннями Основних 

напрямів зовнішньої політики України та з урахуванням пропозицій 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади й організацій 

України; вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України стосовно 

передбачення у Державному бюджеті України коштів на фінансування 

заходів, пов’язаних з участю України в ЮНЕСКО, а також на видання 

друкованого органу Комісії та україномовного видання журналу «Кур’єр 

ЮНЕСКО»; розробляє на основі пропозицій державних органів, установ, 

організацій плани та основні напрями участі у програмній діяльності 

ЮНЕСКО та забезпечує виконання цих планів і прийнятих рішень; 

організовує та проводить в Україні національні та міжнародні заходи, що 

здійснюються під егідою ЮНЕСКО; сприяє участі делегацій і 

представників України у міжнародних заходах, що проводяться ЮНЕСКО, 

надає допомогу у підготовці пропозицій, документів і матеріалів до цих 

заходів; заслуховує та здійснює аналіз звітів делегацій і представників 

України, які брали участь у міжнародних заходах ЮНЕСКО, а також 

Постійного представництва України при ЮНЕСКО з метою поширення 

інформації, запозичення корисного міжнародного досвіду та розроблення 

пропозицій щодо подальшої активізації співпраці з ЮНЕСКО; розробляє 

та вносить пропозиції до програмних документів і бюджету ЮНЕСКО з 

метою відображення у них національних інтересів і потреб, заохочує 

участь міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ 

та організацій і окремих фахівців у розробленні, оцінці та здійсненні 

програм ЮНЕСКО; здійснює заходи щодо використання каналів 

ЮНЕСКО для популяризації національної культури, науки, освіти, сприяє 

підготовці та поданню доповідей, інформаційних матеріалів відповідно до 

запитів ЮНЕСКО; забезпечує відповідні міністерства, інші державні 
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органи, установи та організації інформацією про діяльність ЮНЕСКО та її 

програмні заходи, а також матеріалами, що надходять від Секретаріату 

ЮНЕСКО та національних комісій; проводить інформаційну роботу щодо 

ознайомлення громадськості України з діяльністю та цілями ЮНЕСКО, а 

також поширює інформацію щодо участі України у цій організації з метою 

залучення наукових кіл України до співпраці з ЮНЕСКО; підтримує 

зв’язки з Секретаріатом ЮНЕСКО і національними комісіями у справах 

ЮНЕСКО інших держав, сприяє розвитку співробітництва з ними, а також 

двостороннього та регіонального гуманітарного співробітництва; здійснює 

керівництво роботою Постійного представництва України при ЮНЕСКО, 

галузевих національних комітетів з основних напрямів програмної 

діяльності ЮНЕСКО та її довгострокових програм, а також асоціацій і 

клубів ЮНЕСКО, що діють в Україні [76]. 

Комісію очолює Голова, якого призначає Президент України. 

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням 

Міністерства закордонних справ України. Голова Комісії має право 

вносити за погодженням з керівниками міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, організацій та установ, представлених у Комісії, 

зміни до її персонального складу. Формою роботи комісії є засідання, які 

проводяться за потребою, але не менш як раз на квартал [87].  

У реалізації стратегії збереження культурної спадщини в Україні 

беруть участь і різноманітні неурядові організації, громадські об’єднання, 

асоціації громадян тощо. Наприклад, Український національний комітет 

Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОC) діє з 

1994 року і нині об’єднує понад 170 фахівців у галузі охорони, реставрації 

та використання історико-культурної спадщини та 10 колективних 

членів [279]. У Статуті Українського національного комітету ІКОМОС 

визначено такі завдання діяльності, як: збирання та вивчення принципів і 

технологій у галузі охорони, реставрації та використання пам’яток, 

ансамблів і визначних місць; сприяння прийняттю та впровадженню 
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міжнародних рекомендацій у галузі охорони, реставрації та використання 

пам’яток, ансамблів і визначних місць; інформування міжнародної 

громадськості про досягнення України у галузі вивчення, охорони та 

використання культурної спадщини та про методи реставрації і консервації 

пам’яток; сприяння державному контролю за станом охорони та 

використання пам’яток культури, їх реставрації та досліджень; співпраця 

на міжнародному і національному рівнях у створенні та розвитку центрів 

документації з охорони, реставрації і використання пам’яток, ансамблів і 

визначних місць; сприяння розробці навчальних та наукових програм 

підготовки фахівців у галузі охорони, реставрації та використання 

пам’яток, ансамблів і визначних місць [132]. 

Таким чином, існуюча інституційна база співробітництва з ЮНЕСКО 

дозволяє використовувати значний потенціал Організації у реалізації 

стратегії охорони та збереження культурної спадщини України. Так, 

важливим напрямом міжнародного співробітництва України з ЮНЕСКО у 

сфері збереження й охорони культурної спадщини є внесення історико-

архітектурних об’єктів України до Списку світової спадщини людства, а 

також занесення українських біосферних заповідників до Світової мережі 

ЮНЕСКО («Чорноморський», «Асканія-Нова», «Карпатський», «Дельта 

Дунаю»). Наразі до Попереднього списку об’єктів-кандидатів було внесено 

«Дерев’яні церкви Карпат» (спільна українсько-польська номінація), 

(2010 р.); «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, 

Кирилівська та Андріївська церкви, Києво-Печерська лавра» (2009 р.); 

Історичний центр міста-порту Одеса (2009 р.); Миколаївська астрономічна 

обсерваторія (2007 р.); Комплекс об’єктів VI-XVI століть Судакської 

фортеці (2007 р.); Археологічний комплекс «Кам’яна могила» (2006 р.); 

Бахчисарайський ханський палац (2003 р.); Історичний центр міста 

Чернігів (1989 р.); Заповідник «Херсонес Таврійський» (1989 р.); 

Культурний ландшафт та каньйон міста Кам’янець-Подільський (1989 р.); 

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» (1989 р.); Дендрологічний парк 
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«Софіївка» (2000 р.); Канівський заповідник «Могила Тараса Шевченка» 

(1989 р.) [277]. 

Україна неодноразово виступала ініціатором створення багатьох 

міжнародних програм i проектів. Зокрема, саме Україною було 

запропоновано розгорнути масову міжнародну кампанію з усунення 

неписьменності, яка набула широкого визнання та лягла в основу 

багаторічної програмної діяльності ЮНЕСКО. На 27-й сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО у 1993 р. Україна виступила з ініціативою розробки 

«Програми культури миру» [212, с.596]. Як зазначають експерти, саме цю 

ініціативу було покладено в основу переорієнтації діяльності ЮНЕСКО у 

напрямку зміцнення її етичної мiciї та ролі у формуванні загальної 

атмосфери миру, клімату довіри та толерантності між різними культурами. 

На основі зазначеної пропозиції був розроблений міждисциплінарний 

проект «На шляху до культури миру», який став складовою частиною всіх 

наступних дворічних програм і стратегічних напрямків діяльності 

Організації до 2001 р. [315].  

Важливим для зміцнення співробітництва ЮНЕСКО з Україною було 

підписання під час візиту до України Генерального директора Федеріко 

Майора у листопаді 1997 року «Меморандуму про співробітництво між 

Урядом України і ЮНЕСКО» [36]. Хоча, насправді, підписання даного 

меморандуму, на нашу думку, слід розглядати лише як одну зі складових 

загального процесу формування нормативної основи співпраці України та 

ЮНЕСКО у галузі збереження культурної і природної спадщини. 

Підкреслимо, що нині Україна є учасником п’ятнадцяти міжнародних 

конвенцій ЮНЕСКО, з них п’ять – у сфері охорони культурної спадщини.  

У 2000 р. Україна долучилася до запропонованого Угорщиною 

проекту відкриття під егідою ЮНЕСКО у Будапешті Інформаційного 

центру з питань культурної спадщини для країн ЦСЄ. Як відзначалося на 

нараді ЮНЕСКО, що проводилася 8 червня 2000 р. у Парижі, «зазначений 

Центр буде проводити моніторинг об’єктів культурного надбання, що 
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знаходяться в цьому регіоні, сприятиме обміну даними між науковими 

установами та фахівцями країн регіону, надаватиме допомогу в підготовці 

періодичних доповідей для Центру Всесвітньої спадщини, а також 

займатиметься підготовкою молодих спеціалістів з питань охорони 

культурного надбання» [26, арк.62], що значно покращило у межах 

ЮНЕСКО співпрацю національних комісій Центрально-Східної Європи. 

Україна і ЮНЕСКО підтримують досить регулярний політичний 

діалог на найвищому рівні. Зокрема, за підсумками візиту Генерального 

директора ЮНЕСКО К. Мацуури в Україну у квітні 2006 року було 

підписано Спільне комюніке про співробітництво між Україною та 

ЮНЕСКО [52]. Результатом підписання угоди між ЮНЕСКО та Україною 

(2006 р.) стало надання Державному підприємству України «Міжнародний 

дитячий центр «Артек» статусу центру під егідою ЮНЕСКО [95; 137], 

згідно якої Уряд України погодився здійснити всі заходи, які можуть 

виявитися необхідними для започаткування діяльності Центру в Україні.  

У 2007 р., відповідно до спільної пропозиції Азербайджану, Вірменії, 

Казахстану, Росії та України, 34-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО 

прийняла рішення проголосити 2010 рік Міжнародним роком зближення 

культур [114, с.3]. Результатом співпраці України та ЮНЕСКО стало 

також прийняття 34-ю сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО 

Резолюції про «Вшанування пам’яті жертв Великого Голоду (Голодомору) 

в Україні», яка була підтримана 191 країною-членом ЮНЕСКО [73, с.2-3].  

У рамках Програми діяльності ЮНЕСКО щодо сприяння культурному 

різноманіттю, міжкультурному діалогу та культурі миру 8-15 квітня 

2008 р. в ЮНЕСКО експонувалася фотовиставка «Дерев’яна архітектура 

церков східного (візантійського) обряду в Україні і Польщі» [387].  

20 січня 2010 року Україна ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО «Про 

охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження» 

(2005 р.), присвячену проблемі збереження культурного різноманіття у 

всіх його формах [112]. 
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Важливим напрямом співпраці з також є питання внесення ювілеїв 

видатних діячів та історичних подій українського народу до Календаря 

пам’ятних дат ЮНЕСКО та участь Організації у відзначенні цих ювілеїв. 

Так, у період з 1996 по 2011 рр. Україною було внесено до Календаря 21 

ювілейну дату. Зокрема, за участю ЮНЕСКО у 2006 р. було відзначено: 

150-річчя від дня народження письменника І. Франка та 100-річчя від дня 

народження письменника І. Багряного [345, c.34]; у 2008 р. – 100-річчя від 

дня народження фізика Л. Ландау (спільна пропозиція з Російською 

Федерацією) [347, c.94]. У 2009 р. до Календаря внесено 100-річчя від дня 

народження художниці М. Примаченко [347, c.106] та 200-річчя з дня 

народження письменника М. Гоголя (спільна пропозиція з Російською 

Федерацією) [347, c.92-93]. З нагоди відзначення річниці М.В. Гоголя 

1 квітня 2009 р. у штаб-квартирі ЮНЕСКО відбулася церемонія відкриття 

Тижня Гоголя за участю Генерального директора ЮНЕСКО К. Мацуури. У 

рамках відкриття Тижня відбувся показ фільму про життя та творчість 

письменника «Гоголь. Загублений рай» і вернісаж виставки робіт 

українського художника-графіка С. Якутовича за мотивами творів 

М. Гоголя [315; 383].  

У жовтні 2009 р. 35-а сесія Генеральної конференції затвердила 

Календар пам’ятних дат, що відзначалася за участі ЮНЕСКО у 2010-

2011 рр. Зокрема до цього календаря внесено такі річниці, запропоновані 

Україною як: 1000-ліття заснування собору Софія Київська (2011 р.), 150-

річчя від дня смерті письменника Т. Шевченка (2011 р.), 500-річчя від дня 

народження Івана Федорова, засновника друкарства в Білорусі, Росії та 

Україні (2010 р. – спільна заявка з Білоруссю та Російської Федерації) [382, 

c.167-172]. У 2012-2013 рр. до переліку пам’ятних дат було додано 100-

річчя від дня народження академіка М.М. Амосова та 150-а річниця від дня 

народження В.І. Вернадського (спільна пропозиція з Російською 

Федерацією) [346]. 

Водночас, ЮНЕСКО вже неодноразово висловлювала свою 
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занепокоєність щодо ефективності реалізації проекту стосовно окремих 

об’єктів, внесених до Списку. Так, міжнародне пам’яткоохоронне 

законодавство передбачає безумовне збереження цілісності території 

пам’яток і гарантії її охорони. Ще при включенні ансамблів до Списку 

ІКОМОС звернув увагу на необхідність визначення буферної зони навколо 

ансамблів та дотримання Україною на майбутнє норм будівництва, 

сумісних з винятковим характером ансамблю Софійського собору, тобто 

створення умов для існування пам’ятки такого рівня. Архітектурна 

охоронна зона історичного Верхнього міста (міста Ярослава) була 

визначена 16 липня 1979 р. рішенням № 920 виконавчого комітету 

Київської міської Ради народних депутатів «Про уточнення меж історико-

культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури в м. 

Києві». Ансамбль Софійського собору є композиційним, художнім і 

змістовним центром цієї території [220].  

Відповідно до розпорядження Київської міської державної 

адміністрації № 979 від 17.05.2002 р. «Про внесення змін та доповнень до 

рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 

16.07.1979 р. № 920 «Про уточнення меж історико-культурних 

заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури в м. Києві» [86] до 

архітектурної охоронної зони належить територія міста Ярослава в межах: 

вул. Костьольна, майдан Незалежності, вул. Бориса Грінченка, вул. 

Прорізна, вул. Ярославів Вал (зовнішні схили), Львівська площа, схили 

Старокиївської гори. Для збереження історико-культурної цінності та 

художніх якостей архітектурного ансамблю Софійського собору та його 

домінуючої ролі у центральній історичній частині міста виникла 

необхідність уточнення меж цієї території, вдосконалення охоронного 

статусу та режимів її використання [220].  

До того ж ситуацією навколо Софії Київської були схвильовані в 

ЮНЕСКО, про що свідчить лист від 1997 р. директора Департаменту 

культурної спадщини організації Моніра Бученакі з проханням 
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прокоментувати ситуацію навколо незаконної забудови історичного 

центру Києва та будівництвом готелю «Хілтон» біля Софії Київської [32, 

арк.29]. 

Тому з метою збереження характеру історичного середовища 

ансамблю, збереження своєрідності цього давнього містобудівного 

утворення на замовлення Держбуду України 2004 року авторським 

колективом Інституту НДІТІАМ на основі визначеної раніше архітектурної 

охоронної зони міста Ярослава було розроблено документ «Охоронна зона 

ансамблю споруд Софійського собору. Межі та режими» з урахуванням 

відповідних міжнародних вимог, який погоджено з Київською 

містобудівною радою у березні 2005 року та затверджено Наказом 

Міністерства культури і туризму України за № 1076 від 23.12.2005 р. 

Затвердження її на міжнародному рівні відбулося під час роботи 29-ї сесії 

Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у липні 2005 р. у місті Дурбан 

(Південно-Африканська республіка) [155, c.144].  

Межі архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври та його 

буферні зони визначено у відповідності до постанови Уряду України від 

20.03.69 р. № 195. Охоронні зони ансамблів, які внесено до Списку 

ЮНЕСКО, становлять цілісну взаємопов’язану систему спеціально 

виділених територій, на яких докладно регламентується 

землекористування, будівництво та інша господарська діяльність з метою 

забезпечення збереження не тільки нерухомої культурної спадщини, але й 

тісно пов’язаного з ним історичного оточення. Однак в наш час йде 

інтенсивний розвиток центру Києва з активними містобудівними 

перетвореннями в найближчому оточенні ансамблів, що призводить до 

значного збільшення масштабу й щільності забудови, виникає реальна 

загроза того, що в умовах сучасної урбанізації буде завдано шкоди 

ансамблям та їхньому оточенню [220]. 

З огляду на те, що Україна ратифікувала Конвенцію 1972 р., вона 

зобов’язана виконувати її положення. Тому, зробивши крок щодо внесення 
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пам’ятки до Списку, держава, відповідно до статті 4 Конвенції, 

добровільно бере на себе визначені нею зобов’язання, підпорядковуючи 

себе моніторингу з боку ЮНЕСКО [110]. Тому, на виконання рішення 32-ї 

сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [156, c.132-133] з метою 

здійснення моніторингу стану збереження об’єкта «Софія Київська - 

Києво-Печерська лавра» відбулася об`єднана наглядова місія Центру 

всесвітньої спадщини, яка проводилася з 2 по 7 березня 2009 р. у Києві. 

Місією керували А. Сидоренко-Дюлом – програмний спеціаліст у 

Центральній, Східній та Південно-Східній Європі Центру всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО та професор Т. Крестєв, представник ІКОМОС. За 

результатами роботи моніторингової місії експертами складено Звіт про 

стан збереження об’єкта під № 527 який було розглянуто Центром 

Всесвітньої Спадщини [51].  

Під час роботи 33-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини, яка відбулася 

з 22 по 30 червня 2009 року в Іспанії (Севілья), було прийнято резолюцію, 

яка зафіксувала значні порушення норм міжнародної конвенції та звернула 

увагу на рекомендації місії Комітету всесвітньої спадщини щодо 

можливості потенційного включення об’єкта до Списку об’єктів 

всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою, якщо рекомендовані 

заходи не будуть здійснені [152, c.156-157]. Зокрема, у документі 

підкреслюється, що внаслідок неефективності законодавчої системи та 

системи управління для об’єктів Світової культурної спадщини в Україні 

виникли серйозні ризики та загрози. Як наслідок – буферна зона навколо 

території об’єкта Софія Київська постраждала від локальної деградації у 

результаті нових робіт з порушенням режимів використання затверджених 

у 2005 р. [51; 158].  

Нажаль, належні заходи щодо збереження даних об’єктів так і не були 

вжиті, тому протягом 34 сесії Комітету всесвітньої спадщини, яка 

проходила у 2010 році у Бразилії [153, c.147-148], міжнародні експерти, 

розглянувши результати обстеження та інформацію громадських 
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організацій про стан об’єктів, запропонували включити українські об’єкти 

– Національний заповідник Софія Київська та Києво-Печерську лавру – до 

Списку об’єктів світової спадщини, яким загрожує знищення. Головною 

причиною стало будівництво, що ведеться у заповідній зоні. Проте 

українська делегація запевнила експертів у можливості виправити 

ситуацію шляхом затвердження в Україні єдиних правил забудови 

буферних зон та історичного центру столиці.  

Хвилювали міжнародну організацію й інші пам’ятки. Так у 1997 р. 

голові Національної комісії України у справах ЮНЕСКО було направлено 

лист директора Відділу культурної спадщини ЮНЕСКО з проханням 

прокоментувати ситуацію навколо фортеці у Білгород–Дністровську. 

Фортецю мали намір передати у довгострокову оренду приватній компанії 

«ЮГкомпані», що могло нашкодити історичній пам’ятці, тому і викликало 

інтерес організації [32, арк.2]. 

У тому ж році Національна комісія отримала від ЮНЕСКО лист з 

турботою про незаконну забудову навколо будинку-музею поета 

Максиміліана Волошина у м. Коктебель АР Крим [32, арк.19]. 

На 35-й сесії Комітету світової спадщини у Парижі діяльність України 

щодо охорони світової культурної спадщини знову отримала неоднозначні 

оцінки [154, c.144-145]. Зокрема ЮНЕСКО висловила стурбованість щодо 

погіршення панорами правового берегу Дніпра у місті Київ. Водночас 

Комітет всесвітньої спадщини рекомендував Україні призупинити 

будівництво висотних будівель, що спотворюють панораму історичного 

монастирського ландшафту. Але у заключному документі сесії 

формулювання щодо ситуації в Україні не були жорсткими. Утім, це не 

означає, що проблеми, які об’єктивно існують зі станом охорони пам’яток 

культурної спадщини, що внесені до Списку світової культурної спадщини 

ЮНЕСКО, можна вважати розв’язаними.  

Важливим напрямом співробітництва України з ЮНЕСКО у сфері 

охорони та збереження культурної спадщини формування Міжнародного 
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реєстру «Пам’ять світу». Так, у 2005 р. від України до Реєстру було 

включено Зібрання фонографічних записів єврейського музичного 

фольклору (1912-1947 рр.) (номінувалися також Нікомедійське Євангеліє 

(кін. XII – поч. XIII ст.) та Пересопницьке Євангеліє (1556-1561 рр.)). У 

2009 р. Україна, спільно з Білорусією, Литвою, Польщею та Російською 

Федерацією, ініціювала включення до реєстру Архівів Радзивіллів та 

Несвіжської бібліотечної колекції [161]. 

Зазначимо, що посутньою складовою співробітництва України з 

ЮНЕСКО у пам’яткоохоронній сфері є охорона та збереження релігійних 

об’єктів культурної спадщини. Так у другій половині 1990-х років 

ЮНЕСКО активно сприяла фінансово та консультативно у відбудові 

Михайлівського Золотоверхого монастиря у м Києві [26, арк.3].  

Також у листопаді 2010 р. у Києві було проведено Міжнародний 

семінар «Роль релігійних громад в управлінні об’єктами світової 

спадщини», що дало можливість Україні продемонструвати свою роль у 

розробці та реалізації нового напрямку роботи стосовно управління 

об’єктами світової культурної спадщини у рамках ЮНЕСКО. Основною 

метою семінару було вивчення шляхів встановлення діалогу між усіма 

зацікавленими сторонами, а також вивчення можливих шляхів заохочення 

та створення взаєморозуміння і співпраці між зацікавленими сторонами 

щодо захисту релігійних об’єктів світової спадщини. Цей захід став одним 

із пілотних проектів і ключовим елементом, реалізованих спільно 

Україною та Центром світової спадщини ЮНЕСКО у рамках 

Міжнародного року зближення культур-2010. У семінарі взяли участь 

представники різних регіонів світу (Азії, Африки, Близького Сходу, 

Європи) та основних світових релігій, експерти ІККРОМ, ІКОМОС та 

Міжнародного союзу охорони природи, а також національні експерти у 

сфері збереження культурної спадщини [264 ]. 

У «Київській резолюції щодо питань захисту об’єктів релігійної 

спадщини у рамках Конвенції світової спадщини», ухваленій за 
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результатами проведення семінару, було підтверджено життєво важливу 

роль релігійних громад у передачі, вираженні та підтримці духовної 

ідентичності в умовах швидкоплинної глобалізації, у створенні, підтримці і 

безперервному формуванні священних місць, що визначаються як об’єкти 

культурної спадщини, а також їх роль у збереженні вже внесених до 

Списку світової культурної спадщини об’єктів. Також було наголошено, 

що захист релігійної культурної спадщини є пріоритетним завданням, до 

яких необхідно звертатись під час впровадження принципів Конвенції про 

охорону світової спадщини. Так, у документі зазначалося, що існуючі 

релігійні об’єкти часто вносились до Списку світової спадщини ЮНЕСКО 

завдяки їх релігійному та духовному значенню. Водночас, релігійної 

об’єкти та священні місця можуть бути невід’ємною складовою великих 

ансамблів, таких, як історичні міста, культурні ландшафти та природні 

об’єкти. Значення таких місць та інтереси релігійних громад повинні бути 

належним чином визнані й узгоджені у процесах сталого управління [297 ].  

На думку учасників семінару, це питання є особливо актуальним для 

визначення комплексної стратегії розроблення Тематичної програми щодо 

релігійних об’єктів світової спадщини, у співпраці та тісній координації 

між усіма зацікавленими сторонами. У рамках програми має бути 

розроблений план дій для захисту релігійної спадщини в усьому світі з 

метою зміцнення ролі громад і уникнення непорозумінь, напруженості або 

стереотипів, створено інтегровані навчальні програми у галузі управління 

релігійними об’єктами культури у співпраці з консультативними органами, 

ІККРОМ, ІКОМОС тощо, спрямовані на надання допомоги представникам 

традиційних релігійних громад для підвищення їх навичок управління. 

Отже, семінар дав початок новому процесу, який буде продовжено, а 

також можливості створення платформи для діалогу та обміну знаннями 

між усіма громадами, які залучені до спільної всесвітньої спадщини [264 ].  

Слід також зазначити, що на ефективність реалізації стратегії охорони 

та збереження культурної спадщини в Україні суттєво впливає також 
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відсутність чіткої державної системи її дослідження. Так, приєднання 

України до конвенцій ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини 

передбачає розробку та реалізацію відповідних державних програм, 

наприклад, Державної програми охорони та збереження нематеріальної 

культурної спадщини на 2004-2008 рр. [39]. При цьому кожна державна 

програма повинна враховувати ті об’єктивні умови культуроохоронної 

діяльності, що склались у конкретній державі. Так, ще у 1989 р. 

Генеральна конференція ЮНЕСКО відзначивши соціальне, економічне і 

політичне значення культурної спадщини, визнала існування небезпеки, 

яка загрожує їй сьогодні, і рекомендувала усім країнам-членам ЮНЕСКО 

розробити спеціальні правові положення та плани організаційних заходів 

щодо збереження і захисту культурної спадщини, об’єктів культури та 

традиційної культури. Основними і одночасно універсальними завданнями 

таких програм зі збереження культурної спадщини в Україні повинні бути: 

забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження 

надбань культурної спадщини; залучення різних верств населення до 

збереження цінностей культури та культурної спадщини; забезпечення у 

сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі 

культурних цінностей; створення єдиного інформаційного простору, 

орієнтованого на розв’язання проблем відродження культурної спадщини; 

контроль за використанням автентичних матеріалів, їх охорона, 

недопущення дій, що призводять до їх втрати; виявлення руйнівних 

тенденцій і критичних ситуацій, що виникають у сфері збереження 

культурної спадщини, пошук шляхів їх подолання. 

Одним з кроків, що були реалізовані Україною у цьому напрямі, 

можна вважати прийняття Загальнодержавної програми збереження та 

використання об’єктів культурно спадщини на 2004-2010 рр. [91]. Дійсно, 

станом на 2013 р. в Україні на державному обліку перебуває понад 130 тис. 

пам’яток, з них 57206 – пам’ятки археології (у тому числі 418 – 

національного значення), 51364 – пам’ятки історії (у тому числі 142 – 
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національного значення), 5926 – пам’ятки монументального мистецтва (у 

тому числі 44 – національного значення), 16293 – пам’ятки архітектури, 

містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні (у тому числі 

3541 – національного значення). Функціонує 61 історико-культурний 

заповідник, до складу яких входять комплекси (ансамблі) пам’яток, що 

мають особливу культурну цінність, а 13 заповідникам надано статус 

національних. Близько 9400 населених пунктів України мають понад 70 

тис. об’єктів культурної спадщини, що потребують дослідження та взяття 

на облік. 401 населений пункт включено до Списку історичних населених 

місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26 липня 2001 р. № 878 [94]. Враховуючи значну кількість та різноманіття 

об’єктів культурної спадщини в Україні, Постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 вересня 2002 р. № 1330 було затверджено Комплексну 

програму паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-

2010 рр. [92], що сприяло вдосконаленню ведення обліку об’єктів 

культурної спадщини, забезпеченню їх державної реєстрації. Але, 

незважаючи на це, наразі понад 200 пам’яток архітектури національного 

значення потребують проведення найнагальніших протиаварійних і 

консерваційних робіт. 

З огляду на це, основними завданнями цієї Програми було визначено: 

забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і 

використанням об’єктів культурної спадщини; сприяння залученню 

інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, реабілітації і 

використання пам’яток; створення розвинутої інфраструктури науково-

дослідних, проектних, реставраційних, реабілітаційних та інших 

організацій у цій сфері; удосконалення законодавчого забезпечення 

охорони та використання об’єктів культурної спадщини; удосконалення 

управління у сфері охорони культурної спадщини; створення системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 

наукової, проектної та виробничої діяльності у сфері охорони культурної 
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спадщини; сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до 

національних та світових туристичних маршрутів; подальший розвиток 

міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини. 

Утім, цілком очевидно, що сьогодні ця Загальнодержавна програма 

потребує суттєвої корекції, що повинно обов’язково знайти своє 

відображення у правотворчій діяльності [92]. 

Негативно впливає на реалізацію політики збереження культурної 

спадщини в Україні й відсутність налагодженого механізму співпраці 

державного, приватного і недержавного (громадського) секторів. 

Підкреслимо, що для більшої ефективності системи охорони та збереження 

культурної спадщини співпраця з громадянським суспільством повинна 

реалізовуватись одразу ж на двох рівнях: внутрішньодержавному (йдеться 

про різноманітні громадські організації та асоціації, що діють на 

загальнодержавному, місцевому й регіональному рівнях) та міжнародному, 

що передбачає взаємодію органів державної влади та місцевого 

самоврядування з різноманітними неурядовими громадськими 

організаціями, які забезпечують збереження культурної спадщини, 

інформують про стан справ у цій сфері, дозволяють реалізовувати проекти 

у цій галузі. Неурядові загальнонаціональні та регіональні програми щодо 

збереження культурної спадщини мають узгоджуватися із стратегічними 

пріоритетами ЮНЕСКО та іншими міжнародними інституціями.  

Прикладом такого співробітництва є проведення спеціальних акцій, 

зокрема, «Сім чудес України», задля привернення уваги мас-медіа та 

громадян до найбільш популярних пам’яток історії та культури регіонів 

України, які донедавна залишалися невідомими для широкого загалу. Так, 

загальнонаціональна акція «Сім чудес України» була започаткована 

Фондом Миколи Томенка «Рідна країна» у 2007 р. Тоді, за результатами 

акції країна визначила «Сім історико-архітектурних чудес України», якими 

стали: Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», 

Києво-Печерська Лавра, Державний історико-архітектурний заповідник 
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«Хотинська фортеця», Національний дендрологічний парк «Софіївка», 

Херсонес Таврійський, Софія Київська та Національний заповідник-острів 

«Хортиця» [304]. 

У 2008 р. відбувся другий етап акції – «Сім природних чудес 

України», переможцями якого було визнано: Біосферний заповідник 

«Асканія-Нова», Регіонально-ландшафтний парк «Гранітно-степове 

Побужжя», Дністровський каньйон, Мармурову печеру, Національний 

природний парк «Подільські Товтри», озера Світязь та Синевір. Окрім 

того, один з переможців акції «Сім природних чудес України» – 

Біосферний заповідник «Асканія-Нова» – взяв участь у всесвітньому 

конкурсі «Сім нових чудес природи» та став одним із 77 чудес світу. 

Обидва етапи акції під загальною назвою «Сім чудес України» мали 

великий успіх, тому у 2010 р. широкому загалу було презентовано новий 

проект – «Сім чудес України: замки, фортеці, палаци». Результатом 

проведення стало обрання семи замків, фортець та палаців України, 

зокрема, Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці (Одеська обл.), 

Алупкінського (Воронцовського) палацу (Крим), Кам’янець-Подільської 

фортеці (Хмельницька обл.), Луцького Верхнього замку (Волинська обл.), 

Митрополичого палацу (Резиденції православних митрополитів Буковини і 

Далмації) (м. Чернівці), Палацу у Качанівці (Чернігівська обл.) та 

Хотинської фортеці (Чернівецька обл.). Зазначимо, що така діяльність на 

рівні громадських організацій та фондів дозволяє не лише поглибити 

рівень поінформованості громадян про культурну спадщину України, але й 

постійно тримати на високому рівні увагу до проблем збереження 

історичної, культурної та природної спадщини України [304]. 

 

 

* * * 

 

Таким чином, здійснений аналіз сучасної стратегії збереження та 
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охорона матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні дає 

підстави стверджувати, що цей напрям діяльності є одним з важливих 

напрямків державної політики на національному та міжнародному рівнях. 

З моменту набуття членства в ЮНЕСКО збереження культурної спадщини 

стало важливим пріоритетом міжнародного співробітництва держави. При 

цьому, незважаючи на окремі складності, значною мірою зумовлені 

відсутністю належного законодавчого забезпечення охорони культурної 

спадщини та об’єктів, внесених до Списку світової культурної спадщини 

ЮНЕСКО [233, с.216], у цілому практика участі України у проектах 

організації є успішною, що проявляється не лише у розширенні Списку 

об’єктів світової культурної спадщини за рахунок внесення нових об’єктів 

України, але й у тому, що саме Україною було запропоновано та 

обґрунтовано низку важливих ініціатив щодо загальних стратегічних 

напрямків діяльності ЮНЕСКО у частині збереження культурної 

спадщини. 

Важливою складовою системи заходів щодо активізації міжнародної 

співпраці України з ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини є 

удосконалення державної політики у сфері культури, яка повинна бути 

спрямована на забезпечення реалізації та захист конституційних прав 

громадян у сфері культури, збереження і примноження національного 

культурного надбання; врегулювання відносин суб’єктів діяльності у сфері 

культури, визначення пріоритетів діяльності держави у сфері культури, 

форм, підстав, умов та порядку надання державної підтримки культури, 

гарантій невтручання держави у творчі процеси, сприяння формуванню 

ефективного механізму впливу громадськості на розвиток і реалізацію 

державної політики у сфері охорони і збереження культурної спадщини. 

Ефективним механізмом забезпечення сучасної та відповідної 

міжнародним стандартам ЮНЕСКО державної політики у галузі охорони 

та збереження культурної спадщини є розробка та практична реалізація 

відповідних загальнодержавних програм, які спрямовані на забезпечення 
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охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань культурної 

спадщини; залучення різних верств населення до збереження цінностей 

культури та культурної спадщини; забезпечення в сучасних умовах 

спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі культурних 

цінностей; створення єдиного інформаційного простору, орієнтованого на 

розв’язання проблем відродження культурної спадщини; контроль за 

використанням автентичних матеріалів, їх охорона, недопущення дій, що 

призводять до їх втрати; виявлення руйнівних тенденцій і критичних 

ситуацій, що виникають у сфері збереження культурної спадщини, пошук 

шляхів їх подолання. 

Перспективним напрямом діяльності ЮНЕСКО у сфері охорони та 

збереження культурної спадщини в Україні є консультативна підтримка 

розробки державних цільових програм збереження культурної спадщини 

на регіональному рівні. Такі програми повинні включати у себе питання 

збереження культурної спадщини того чи іншого регіону або території та 

сприяти запровадженню тих форм збереження та популяризації культурної 

спадщини, ефективність яких було доведено у практичній діяльності 

ЮНЕСКО. Метою подібних програм має стати розроблення та здійснення 

комплексу науково-дослідних, ремонтно-реставраційних, 

природоохоронних, інформаційних, фінансово-економічних заходів для 

забезпечення збереження, використання та популяризації об’єктів 

культурної спадщини, створення нових туристичних маршрутів та сучасної 

туристичної інфраструктури регіонів України. Причому, цільовий характер 

таких програм дозволить максимально повно враховувати специфіку 

культурного розвитку тих чи інших територій або регіонів України. 

Важливою проблемою реалізації функції охорони культурних 

пам’яток в Україні є удосконалення системи її організаційного, 

матеріального та фінансового забезпечення. У цьому плані головними 

проблемами є розвиток системи обліку та контролю за станом збереження 

пам’яток культури, оптимізація повноважень органів державної влади в 
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частині збереження та охорони пам’яток культури, усунення колізій у 

діючому пам’яткоохоронному законодавстві, врахування вимог 

збереження культурної спадщини у планах міського та регіонального 

розвитку, інтенсифікація міжнародного співробітництва, занесення 

визначних пам’яток культури України до Списку всесвітньої культурної і 

природної спадщини ЮНЕСКО. 

Важливе значення для збереження культурної спадщини в Україні має 

внесення історико-архітектурних об’єктів України до Списку світової 

спадщини людства, Списку шедеврів усної та нематеріальної спадщини, а 

також занесення українських біосферних заповідників до Світової мережі 

ЮНЕСКО. Водночас, включення пам’яток до Списку світової спадщини 

людства повинно відповідати вимогам, що передбачають підтримання у 

належному стані тих об’єктів, які вже внесені до Списку ЮНЕСКО, а 

порушення таких вимог може призвести до внесення об’єктів до іншого 

списку – Списку об’єктів світової спадщини, яким загрожує знищення, що 

може негативно відбитися на міжнародному іміджі України. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми реалізації міжнародної стратегії охорони та збереження 

культурної спадщини в Україні, що виявляється в оцінці змін у динаміці 

реалізації міжнародної стратегії охорони та збереження Світової 

культурної спадщини, еволюції пріоритетів та форм міжнародної співпраці 

ЮНЕСКО з Україною у пам’яткоохоронній сфері, встановленні 

перспективних напрямів і механізмів такої співпраці.  

Застосування системи методів аналізу дало можливість реалізувати 

обраний концептуальний підхід, заснований на міждисциплінарних 

зв’язках гуманітарного знання, зокрема: розглянути теоретичні та 

методологічні основи дослідження проблеми охорони та збереження 

культурної спадщини, проаналізувати історіографію та джерельну базу 

дослідження, основні етапи розвитку стратегії міжнародного 

співробітництва у сфері охорони та збереження культурної спадщини 

ЮНЕСКО, визначити сутнісні характеристики реалізації програм 

ЮНЕСКО з охорони та збереження культурної спадщини в Україні у 

контексті її міжнародних зобов’язань.  

Для вирішення основних завдань дослідження було використано 

принцип історизму, який дозволив дослідити еволюцію міжнародної 

стратегії охорони та збереження культурної спадщини, етапи формування 

стратегії ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини в 

історичному та політичному контексті, трансформацію пріоритетів і 

змістового наповнення політики у цій сфері відповідно до потреб світового 

розвитку середини ХХ – початку ХХІ століття та їх вплив на реалізацію 

програм ЮНЕСКО у сфері охорони та збереження культурної спадщини в 
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Україні. Міждисциплінарний підхід дозволив комплексно дослідити 

феномен культурної спадщини з урахуванням його інтегративного 

характеру, що обумовило звернення до широкого кола наукових праць з 

історії, культурології, філософії, соціології, права та історії міжнародних 

відносин.  

Основні наукові та практичні результати дисертації полягають у 

наступному:  

1. Дослідження історіографії проблематики ролі ЮНЕСКО у 

збереженні культурної спадщини дає підстави стверджувати, що вона 

стала результатом взаємодії численних історичних, культурологічних, 

політологічних, правових, соціологічних та філософських концепцій другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття, що істотно вплинули на 

методологічні підходи до вивчення феномену культурної спадщини. 

Аналіз радянських, зарубіжних і сучасних вітчизняних досліджень 

засвідчив, що роль ЮНЕСКО у збереженні й охороні культури та пам’яток 

в Україні знаходиться у колі малодосліджених проблем, які ще не знайшли 

свого відображення у науковій літературі. 

Джерельна база дисертації є достатньо репрезентативною, складається 

з кількох груп джерел, які умовно можна поділити на такі групи: 

1) Законодавчі документи міжнародного права та нормативні документи 

ЮНЕСКО; 2) Національні законодавчі й інші нормативно-правові акти 

України; 3) Діловодна документація ЮНЕСКО, МЗС України, Комітету у 

закордонних справах Верховної Ради УРСР-України та робочі документи 

ЮНЕСКО-ООН; 4) Матеріали міжнародних наукових конференцій і 

семінарів; 5) Статистичні матеріали; 6) Джерела особового походження 

(спогади, мемуари); 7) Джерела довідкового характеру. 

Важливе значення для написання дисертаційної роботи мали ресурси 

електронних архівів ЮНЕСКО з питань охорони та збереження культурної 

спадщини, розміщені на веб-порталі Організації та матеріали українських 

архівів – ЦДАВО України та ГДА МЗС, які дали можливість розкрити 
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результати співробітництва ЮНЕСКО та України, побачити практичні 

механізми контролю ЮНЕСКО за станом і рівнем збереження культурних 

і природних пам’яток, що були внесені до Списку Всесвітньої спадщини 

2. Узагальнення наявних теоретико-методологічних засад феномену 

збереження культурної спадщини дало можливість стверджувати, що 

культурна спадщина має найвищий потенціал в історичному процесі 

розвитку людства, а тому зростає необхідність її збереження та 

ефективного використання як одного з найважливіших ресурсів 

цивілізаційного розвитку. Теоретичне і прикладне осмислення 

використання поняття культурної спадщини в сучасних умовах засвідчує 

стійку тенденцію до розширення його змісту. Тому у нормативно-

інституціональному вимірі, коли культурна спадщина постає одним з 

пріоритетних об’єктів захисту з боку окремих держав і міжнародної 

спільноти в цілому, процес її захисту може бути охарактеризований як 

цілеспрямована, організаційно визначена, інституціонально структурована 

та функціонально зумовлена діяльність держави, громадських організацій 

та міжнародної спільноти щодо збереження, убезпечення та відтворення 

матеріальних і нематеріальних об’єктів культурної спадщини, а також 

усталених суспільних відносин, які з цим пов’язані. 

3. Розвиток концепту культурної спадщини бере свій початок ще у 

часи стародавньої історії людства, але вже тоді був пов’язаний з 

усвідомленням «особливого статусу» пам’яток культури як найвеличніших 

досягнень людства. Подальша еволюція концепту була пов’язана з 

розробкою базових підходів до визначення поняття культурної цінності та 

її захисту передусім під час війни та збройних конфліктів. Наприкінці 

ХІХ ст. і до 1930-х рр. відбулося формування базових засад 

функціонування системи міжнародного захисту культурної спадщини. 

Завершення Другої світової війни та формування нової міжнародної 

політичної системи спричинили фундаментальний перегляд усталених у 

практиці міжнародного гуманітарного співробітництва пріоритетів, що 
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дало можливість включити питання збереження культурної спадщини до 

міжнародних політичних стратегій. Тому охорона та збереження Світової 

культурної спадщини увійшли до пріоритетів діяльності ЮНЕСКО від 

самого її започаткування. На кожному з етапів еволюції концепту 

відбувалася посутня трансформація пріоритетів та змістового наповнення 

політики у цій сфері відповідно до потреб світового розвитку.  

4. Дослідження особливостей розвитку міжнародного співробітництва 

у сфері охорони та збереження культурної спадщини під егідою ЮНЕСКО 

засвідчує підвищення ролі та значення цієї діяльності, що обумовлено 

наступним: по-перше, сам об’єкт міжнародної співпраці у даній галузі є 

таким, що вимагає спільних й консолідованих зусиль багатьох держав для 

побудови цілісної системи збереження культурної спадщини людства; по-

друге, у процедурному аспекті розв’язання багатьох питань у сфері 

збереження культурної спадщини часто пов’язано з безпосередньою 

взаємодією двох або більшої кількості держав, що унеможливлює 

елімінацію або ж редукцію міжнародного виміру культуроохоронної 

діяльності ЮНЕСКО. При цьому в інституціональному плані можна 

виділити дві основні форми міжнародної співпраці у галузі збереження 

культурної спадщини – діяльність міжнародних міжурядових та 

міжнародних неурядових організацій. 

У розвитку міжнародної стратегії ЮНЕСКО у сфері охорони та 

збереження культурної спадщини доцільно виокремити три етапи: на 

першому етапі (1950-1960-х рр.) відбулося концептуальне переосмислення 

питань охорони культурних цінностей у мирний та воєнний часи, 

внаслідок чого актуалізувалося питання розробки нових методологічних 

засад, які було покладено в основу концепту захисту Світової культурної 

спадщини; на другому етапі (1972-2001 рр.) внаслідок міжнародно-

політичних дискусій та обговорень було розроблено та прийнято 

Конвенцію про охорону світової культурної і природної спадщини, 

визначено пріоритети політики в цій сфері, яки містили фундаментальні 
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принципи міжнародної стратегії охорони та збереження культурної 

спадщини; на третьому етапі (з 2001 р.) було здійснено перегляд базових 

принципів стратегії збереження культурної спадщини, відповідно до нових 

реалій міжнародного політичного розвитку, а також суттєве розширення та 

уточнення поняття «культурна спадщина» за рахунок включення до 

номенклатури об’єктів культурної спадщини об’єктів нематеріальної 

спадщини та підводної культурної спадщини. Відповідно до вимог 

сучасного цивілізаційного розвитку відбулася трансформація форм та 

методів діяльності ЮНЕСКО в галузі охорони та збереження культурної 

спадщини, зокрема, використання досягнень науково-технологічного 

прогресу, результати якого широко використовуються для підвищення 

ефективності політики у зазначеній сфері.  

5. Формування стратегії охорони та збереження культурної спадщини 

України у контексті її міжнародних зобов’язань бере свій початок ще за 

часи існування УРСР. Цей період визначався домінуванням двох основних 

чинників: існування так званої «залізної завіси», характерної для всіх 

комуністичних держав; існування жорсткого контролю з боку 

центрального керівництва СРСР за всіма контактами з іноземними 

культурами та зовнішньою культурною політикою. Той факт, що УРСР 

вважалася державою-засновницею ООН та її спеціалізованої установи – 

ЮНЕСКО, суттєво не вплинув на особливості діяльності держави в цих 

інститутах, оскільки контакти з міжнародними організаціями відносилися 

до Міністерства закордонних справ Української РСР, що фактично було 

«регіональним відділенням «союзного» МЗС у Москві. Із набуттям 

незалежності розпочався процес становлення України як правової і 

демократичної держави, яка відіграє помітну роль у міжнародній політиці і 

органічно входить до спільноти сучасних розвинених держав, тісно 

пов’язана із її позиціонуванням на міжнародній арені не лише в 

політичному та економічному, але й у культурно-національному плані. Це 

вплинуло на стратегію охорони та збереження культурної спадщини 
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України, забезпечило формування відповідної інституційної та правової 

бази для реалізації культуроохоронной та пам’яткоохоронной стратегій.  

Культуроохоронна та пам’яткоохоронна діяльність держави нині 

набуває властивостей відносно самостійної функції сучасної держави, яка 

входить до загальної системи соціокультурних функцій і має на меті 

створити всі можливі умови для збереження пам’яток культури, їх 

популяризації, гарантування їх передачі майбутнім поколінням. На 

сьогоднішній день нормативну основу охорони і збереження культурної 

спадщини в Україні складають як акти національного законодавства, так і 

ратифіковані Україною основні Конвенції ЮНЕСКО. Водночас на 

практичну діяльність у цій сфері також істотно впливають акти IКOMOС, 

які визначають професійні норми пам’яткоохоронної практики щодо 

розробки законодавства, використання фінансів, вимог до проведення 

ремонтно-реставраційних робіт, відтворення пам’яток тощо. 

Діяльність України зі збереження культурної спадщини на рівні 

міжнародної співпраці включає в себе два основі аспекти: по-перше, 

процесуальний аспект, суть якого полягає у регламентації цілей, процедур, 

засобів, методів, стадій діяльності щодо загального збереження і захисту 

культурної спадщини, по-друге, інституціонально-організаційний, який 

передбачає створення відповідних міжнародних органів та інститутів, які 

покликані самостійно або в процесі взаємодії з різноманітними 

міжнародними установами та національними урядами вирішувати 

завдання щодо збереження культурної спадщини, створення умов для її 

ефективного використання і підтримання у належному стані тих об’єктів 

культурної спадщини, які становлять світову культурну та національну 

цінність для окремих народів, держав або світу в цілому. 

Важливе значення для реалізації пріоритетів культуроохоронної 

діяльності в Україні має міжнародна співпраця держави з ЮНЕСКО у 

сфері охорони та збереження культурної спадщини. Поглиблення 

міжнародного культуроохоронного співробітництва та інтеграції 
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відбувалося шляхом внесення історико-архітектурних об’єктів України до 

Списку світової спадщини людства, а також занесення українських 

біосферних заповідників до Світової мережі ЮНЕСКО. Утім, завдання 

поповнення цього Списку повинно органічно поєднуватись з 

підтриманням у належному стані тих об’єктів, які вже внесені до Списку 

ЮНЕСКО, але можуть за певних умов бути внесені до іншого списку – 

Списку об’єктів світової спадщини, яким загрожує знищення, що вкрай 

негативно вплине на міжнародний імідж держави та свідчитиме про 

деградацію ролі культуроохоронної діяльності в Україні. 

6. Удосконалення державної політики України у сфері культури є 

складовою системи заходів щодо активізації міжнародної співпраці 

України з ЮНЕСКО та іншими культуро- та пам’яткоохоронними 

організаціями і має на меті забезпечення реалізації і захист конституційних 

прав громадян України у сфері культури, збереження і примноження 

національного культурного надбання; врегулювання відносин суб’єктів 

діяльності у сфері культури, визначення пріоритетів діяльності держави у 

сфері культури, форм, підстав, умов та порядку надання державної 

підтримки культури, гарантій невтручання держави у творчі процеси, 

сприяння формуванню ефективного механізму впливу громадськості на 

формування і реалізацію державної політики у сфері культури. 

Ефективним механізмом забезпечення сучасної та відповідної 

міжнародним стандартам ЮНЕСКО державної політики у галузі охорони 

та збереження культурної спадщини є розробка та практична реалізація 

відповідних загальнодержавних програм, спрямованих на: забезпечення 

охорони, збереження, відродження та поширення надбань культурної 

спадщини; залучення різних верств населення до збереження цінностей 

культури та культурної спадщини; забезпечення в сучасних умовах 

спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі культурних 

цінностей; створення єдиного інформаційного простору, орієнтованого на 

розв’язання проблем відродження культурної спадщини; контроль за 
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використанням автентичних матеріалів, їх охорона, недопущення дій, що 

призводять до їх втрати; виявлення руйнівних тенденцій і критичних 

ситуацій, що виникають у сфері збереження культурної спадщини, пошук 

шляхів їх подолання. Це дозволить не лише систематизувати й 

оптимізувати внутрішню та зовнішню політику України у сфері охорони і 

збереження культурної спадщини, але й робитиме політику держави у цій 

сфері прозорою та зрозумілою сучасній міжнародній спільноті. 

7. Перспективним напрямом співробітництва з ЮНЕСКО щодо 

охорони і збереження культурної спадщини є розробка державних 

цільових програм збереження культурної спадщини на регіональному 

рівні. Такі програми повинні включати у себе питання збереження 

культурної спадщини того чи іншого регіону або території і сприяти 

запровадженню тих форм збереження та популяризації культурної 

спадщини, які виявили свою ефективність у практиці ЮНЕСКО. Метою 

подібних програм має стати розроблення і здійснення комплексу науково-

дослідних, ремонтно-реставраційних, природоохоронних, інформаційних, 

фінансово-економічних заходів для забезпечення збереження, 

використання та популяризації об’єктів культурної спадщини, створення 

нових туристичних маршрутів та сучасної туристичної інфраструктури 

регіонів України. Причому, цільовий характер таких програм дозволить 

максимально повно враховувати специфіку культурного розвитку окремих 

територій або регіонів України. Іншим важливим перспективним напрямом 

співпраці України та ЮНЕСКО у культуроохоронній сфері є підготовка 

кадрів. У цьому плані держава за активної підтримки ЮНЕСКО та інших 

міжнародних організацій повинна сприяти підготовці фахівців та 

підвищенню кваліфікації кадрів у сфері збереження об’єктів культурної та 

природної спадщини шляхом впровадження відповідних фахових 

дисциплін у спеціалізованих вищих навчальних закладах. Водночас 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері збереження об’єктів культурної 

та природної спадщини у міжнародних центрах, що належать до сфери 
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діяльності таких міжнародних пам’яткоохоронних організацій як 

Міжнародна рада з охорони пам’яток і історичних місць та Міжнародний 

дослідницький центр з питань збереження і реставрації культурної 

спадщини. 

Особливості функціонування ЮНЕСКО полягають у тому, що через 

залучення досвіду, інститутів та інструментів міжнародної співпраці, на 

національному рівні створюється необхідна організаційна, нормативна, 

інституціональна, матеріальна, інформаційна база для охорони та 

збереження культурної спадщини у всіх її проявах та формах. У цьому 

сенсі, наголошуючи на ролі активізації співпраці України та ЮНЕСКО, як 

на урядовому, так і на неурядовому рівнях, необхідно чітко 

усвідомлювати, що цей процес має на меті не лише поліпшення 

міжнародного іміджу України та консолідацію її зусиль з іншими 

державами світу, що дбають про збереження всесвітньої культурної 

спадщини, а насамперед розв’язання тих нагальних внутрішніх проблем 

управління в сфері культури, що є основою соціокультурного і 

гуманітарного розвитку України, які можуть бути вирішені тільки за умови 

поглиблення, інтенсифікації й наповнення реальним змістом процесу 

співпраці з ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями. 
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Додаток А 

 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 
о межправительственной конференции по выработке Конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, состоявшейся в 
гор. Гаага (Голландия) с 21 апреля по 16 мая 1954 г. 

 
С 21 апреля по 16 мая 1954 года в городе Гаага проходила 

межправительственная конференция, созванная Исполнительным Советом 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). 

В конференции принимали участие делегации и отдельные 
представители 49 государств мира. 

Делегация Советского Союза: 
1. Кеменов В.С. – Глава делегации, Зам. Министра культуры Союза 

ССР; 
2. Николаев А.Н. – член делегации, Зам. Начальника договорно-

правового Управления Министерства иностранных дел 
СССР; 

3. Михайлов Б.П. – член делегации, профессор, член-корреспондент 
Академии художеств СССР; 

4. Савицкий Ю.Ю. – член делегации, член-корреспондент Академии 
Архитектуры СССР; 

5. Жуков А.В. – Советник делегации по юридическим вопросам; 
6. Сидоров В.И. – Советник делегации по военным вопросам. 
 
Представитель Укр. ССР Сирченко Я.Т. – зам. Министерства культуры 

УССР; 
Представитель Белор. ССР Люторович П.В. – Зам. Министра культуры 

БССР. 
 
Советские делегации имели на конференции три голоса. Делегаты УССР 

и БССР неизменно поддерживали все предложения делегации СССР и 
голосовали за них. 

На конференцию прибыли и принимали в ней участие представители 
стран народной демократии: Польша, Чехословакия, Румыния и Венгрия. 
Они также неизменно поддерживали все предложения и выступления 
Советской делегации и голосовали за них. 

По многим вопросам предложения советской делегации поддерживали 
представители несоциалистических государств, особенно представители 
стран-колоний, зависимых и подопечных государств. По некоторым 
вопросам делегации СССР удалось завоевать голоса делегатов стран-
колоний, несмотря на то, что в конференции принимали участие 
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специально отобранные и послушные американо-английскому блоку 
делегаты. Но даже и эти представители не были едины в своем 
послушании американскому диктату. 

Как правило, по важнейшим вопросам значительная часть делегатов, не 
решившись открыто выступить против позиций американской делегации, а 
также еще не имея возможности прямо поддерживать советские 
предложения, выражала свое сочувствие предложениям советской 
делегации тем, что воздерживалась от голосования. 

На этой конференции, как и на других международных конференциях, 
ярко было проиллюстрировано то положение, что народы колониальных 
стран не желают больше мириться с колониальным гнетом, борются за 
независимость. 

 
Проявление такого чувства национального сознания было неоднократно 

продемонстрировано в ходе конференции. 
На конференции были обсуждены и приняты следующие документы: 
1. Правила процедуры конференции; 
2. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта и ее Исполнительный регламент; 
3. Протоколы (в развитие Конвенции); 
4. Резолюции по отдельным вопросам. 
 
По 1, 2 и 3 вопросам проекты документов были заранее разосланы 

правительствам. Большинство правительств еще до начала конференции 
внесли свои предложения о поправках. 

Советская делегация также внесла свои поправки, дополнения их в ходе 
конференции. 

Перед началом заседания, обсуждавшего правила процедуры, советская 
делегация выступила с заявлением, в котором излагалось требование 
лишить права участия в конференции представителей Китайской Народной 
Республики, правительство которой является единственным законным 
правительством на всей территории Китая. 

Послушное американской и английской делегациям большинство 
проголосовало против этого предложения советской делегации. 

В связи с тем, что на конференцию были приглашены представители 
Западной Германии, советская делегация внесла предложение пригласить 
для участия в конференции представителей Германской Демократической 
Республики. В поддержку этого предложения Советской делегации, 
делегатом Украины также сделано заявление, в котором содержались 
аргументы: весь германский народ является творцом больших культурных 
ценностей, на территории Германской Демократической Республики 
имеется много культурных ценностей. Поэтому нет никаких оснований 
лишать огромную часть германского народа права послать своих 
представителей для обсуждения вопросов, связанных с защитой этих 
культурных ценностей. 
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Конференция не приняла и этого предложения Советской делегации, так 

как против него проголосовали по указке американских делегатов больше 
делегатов, чем за советское предложение, при значительном количестве 
воздержавшихся. 

При обсуждении правил процедуры встал вопрос об официальных и 
рабочих языках конференции. Советская делегация внесла предложение о 
принятии русского языка в качестве официального и рабочего языка 
конференции. Принципиальных возражений не последовало. Секретариат 
конференции, ссылаясь на то, что якобы Советская делегация прибыла на 
конференцию неожиданно, попросил время для разрешения технических 
вопросов. На другой день была оборудована четвертая кабина для 
переводчиков и наряду с французским, английским и испанским языками 
можно было слушать все выступления на русском языке. Русский язык был 
принят в качестве официального и рабочего языка. 

Правила процедуры были приняты по статьям без особых споров. После 
принятия Правил процедуры была открыта общая дискуссия по проекту 
Конвенции о защите культурных ценностей и ее Исполнительному 
Регламенту. 

В проекте Конвенции, состоящей из 39 статей, изложены положения об 
общей и специальной защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта, а также юридические нормы, трактующие о 
порядке применения Конвенции. 

Составители Конвенции в преамбуле определили причины, 
обусловившие необходимость принятия Конвенции. Преамбула указывает 
на то, что рост военной техники и опасность возникновения вооруженного 
конфликта создают реальную угрозу разрушения и уничтожения 
культурных ценностей. 

Руководствуясь принципами Гаагских конвенций 1899 года, а также 
1907 года и Вашингтонского пакта 1935 года (Пакта Рериха), руководители 
ЮНЕСКО указывали на то, что эти соглашения являются теперь уже 
недостаточными. 

В главах Конвенции дается подробное определение культурных 
ценностей, которые подходят под общую защиту в случае вооруженного 
конфликта. 

В главе о специальной защите определяются меры охраны движимых и 
недвижимых ценностей особенно высокого значения. 

Советская делегация, и в том числе и представители УССР и БССР, 
внесла ряд поправок к статьям Конвенции и ее Исполнительного 
регламента. Следует отметить, что большую часть поправок Советской 
делегации удалось отстоять, при очень активном сопротивлении 
американской и английской делегаций. 

Во время общей дискуссии Глава делегации Советского Союза 
тов. Кеменов, а также представители УССР и БССР выступили с 
заявлениями. В этих заявлениях было выражено твердое намерение 
поддержать положения Конвенции и Исполнительного Регламента, 
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желание добиться успешного разрешения конференцией задач, ради 
которых она была созвана. Делегаты Советского Союза, Советской 
Украины и Советской Белоруссии заявили, что они считают в основном 
приемлемыми положения Конвенции и готовы сотрудничать с другими 
делегациями в важнейшем вопросе защиты культурных ценностей. 

Эти заявления были необходимы потому, что в кулуарах конференции, в 
журналистских кругах антисоветские элементы распускали слух о том, что 
якобы явившаяся неожиданно на конференцию советская делегация имеет 
намерение сорвать обсуждение вопроса о защите культурных ценностей 
или в крайнем случае не допустить подписания Конвенции. Заявления 
советских делегатов о своем намерении не только обсуждать, но и 
подписать Конвенцию выбило почву из-под ног антисоветских 
клеветников. 

Самую острую борьбу при обсуждении Конвенции советским делегатам 
пришлось вести по вопросу о так называемой «настоятельной военной 
необходимости» в качестве принципа, оправдывающего разрушения 
культурных ценностей. 

Разрабатывая подробно перечень культурных ценностей, подпадающих 
под общую и специальную защиту, перечисляя тщательно все меры 
защиты, проект Конвенции в статьях 4 и 11 в то же время говорил, что все 
эти правила перестают действовать, если этого потребует настоятельная 
военная необходимость. Это означает, что если военная необходимость 
того потребует, воюющая сторона может уничтожить или разрушить 
любую культурную ценность. 

Правительство, допустившее разрушение культурной ценности и лица, 
давшие приказ разрушить культурную ценность, могут в любой момент 
оправдать свои варварские действия военной необходимостью. 

Естественно, что делегаты Советского государства, борющегося за мир, 
являющегося самым последовательным борцом за сохранение и развитие 
культуры всех народов мира, не могли согласиться с положениями 
«настоятельной военной необходимости», т.к. они сводят на нет самую 
Конвенцию и ее Исполнительный Регламент. 

Американо-английскому большинству при значительном количестве 
воздержавшихся (эти вопросы голосовали поименно), удалось добиться 
включения в Конвенцию положений о «настоятельной военной 
необходимости». Однако моральная победа была на стороне советской 
делегации, которая от начала и до конца конференции имела ясную 
высокогуманную позицию защиты культурных ценностей, созданных 
человечеством на протяжении многих веков и тысячелетий. 

Сравнительно спокойно прошло обсуждение проекта Исполнительного 
Регламента. 

При обсуждении Протокола, в котором излагается требование к 
оккупирующей державе вернуть культурные ценности их владельцу – 
государству, после окончания вооруженного конфликта, выступил делегат 
Польши проф. Лоренц. Он внес предложение включить в протокол пункт о 
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том, что государство, добровольно получившее переданные ему на 
хранение культурные ценности во время вооруженного конфликта, также 
обязано возвратить эти ценности государству-владельцу этих ценностей. 
Делегат Польши имел в виду предотвратить повторение в будущем 
прецедента, имевшего место после Второй мировой войны, когда 
правительство Канады отказалось вернуть принадлежащее Польскому 
государству золото, хотя, конечно, делегат Польши об этом прямо не 
говорил. 

Конференция приняла предложение Польши. Тогда делегация 
Голландии, под давлением американской делегации, которая заведомо не 
желала подписывать протокол, ограничивающий оккупантов, выступила с 
предложением внести в протокол еще один пункт, дающий право по 
желанию подписать одну из частей протокола, первую или вторую, а не 
весь протокол. Это было явное стремление голландцев, вопреки их 
собственным интересам, угодить американцам, которые не могли 
примириться с польской поправкой. 

Советская делегация решительно выступила против этого угоднического 
предложения. Однако американское большинство провело этот пункт, 
предложенный голландской делегацией. 

В конце конференции делегация Советского Союза внесла на 
обсуждение конференции резолюцию, в которой содержался призыв от 
имени конференции ко всем правительствам принять на себя 
обязательство не применять атомного и водородного оружия массового 
уничтожения. 

Когда 10 мая наступило время представить Главе Советской делегации 
слово для защиты этой резолюции, Председатель конференции голландец 
Шурман вдруг представил слово делегатке Ирландии. Но она не успела 
дойти до трибуны. К трибуне подошел Глава советской делегации 
тов. Кеменов, который высказал все положения, обосновывающие 
резолюцию. 

Председатель конференции представил затем слово делегатке Ирландии, 
которая заявила, что конференция не должна заниматься вопросами 
техническими, чтобы якобы советская резолюция не относится к 
компетенции конференции. 

Делегат Украинской ССР выступил с резкой критикой выступления 
делегатки Ирландии и снова изложил положения в поддержку 
предложенной резолюции советской делегации. Затем выступил с 
аналогичной речью делегат Белорусской ССР, которому председатель 
конференции также пытался не дать слово. 

Выступивший делегат Франции Брише стал буквально умолять 
Советскую делегацию не настаивать на голосовании своей резолюции. Он 
сказал, примерно, следующее: «Мы сочувствуем советской резолюции, мы 
понимаем насколько высокогуманна эта резолюция, но не заставляйте нас 
голосовать по этому вопросу, т.к. у нас есть другие указания, против 
которых мы не можем пойти». 
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Был поставлен на голосование вопрос о том, относится ли к 

компетенции конференции предложенная советской делегацией резолюция 
или нет. 

Советская делегация потребовала поименного голосования. За то, чтобы 
обсуждать и голосовать резолюцию высказалось 10 делегатов (СССР, 
УССР, БССР, Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Эквадор, Сирия, 
Сан-Марино). Большое количество делегатов воздержалось от 
голосования. 

Все же голосами американского большинства резолюция советской 
делегации была снята с обсуждения конференции. 

14 мая состоялось подписание Конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта, Протокола, а также 
Заключительного Акта (Коммюнике) конференции. 

Делегации СССР, УССР, БССР, Польши, Румынии, Венгрии и 
Чехословакии подписали Конвенцию и ее Исполнительный Регламент, а 
также Заключительный Акт, воздержавшись от подписания Протокола. 

Делегаты СССР, УССР, БССР перед подписанием этих документов 
сделали два заявления: 

І. При подписании было выражено сожаление о том, что конференция не 
принесла предложенную советской делегацией резолюцию обратиться от 
имени конференции ко всем правительствам принять безоговорочное 
обязательство не применять атомного и водородного оружия массового 
уничтожения, а также о том, что ІІ. не все статьи Конвенции являются 
удовлетворительными с точки зрения защиты культурных ценностей 
(имелись в виде статьи, содержащие положение о «настоятельной военной 
необходимости»). 

За время пребывания в Гааге советские делегаты приняли участие в 
организованных Секретариатом конференции экскурсиях по Голландии, 
посетили художественный музей в Амстердаме, Роттердаме, Гааге и музей 
Кролер-Мюллер в Национальном парке. 

Советские делегаты присутствовали на приемах, устроенных 
французской, голландской и американской делегациями. 

Советская делегация также устроила прием для участников 
конференции. 

 
ДЕЛЕГАТ УКРАИНСКОЙ ССР 
ЗАМ. МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ УССР    Я. СИРЧЕНКО 
 
Текст подається мовою оригіналу за джерелом: Докладная записка о 
межправительственной конференции по выработке Конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта, состоявшейся в гор. Гаага (Голландия) с 
21 апреля по 16 мая 1954 г. // ЦДАВО України. – ф.2 «Рада Міністрів УРСР – України», 
оп.8 «1954 р.», спр.9862, арк.13-22. 
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Додаток Б 

Пропозиції Постійного представництва 
України при ЮНЕСКО 

до концепції відносин України з ЮНЕСКО 
 

Вступна частина 
 

ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і 
культури) є міжнародною міжурядовою організацією, спеціалізованою 
установою ООН, яка офіційно існує з 4 листопада 1946 року, коли набрав 
чинності її Статут, підписаний 16 листопада 1945 р. у Лондоні. Станом на 
червень 2000 р. її членами є 188 країн, у т.ч. Україна – з 12 травня 1954 р. 

Згідно із Статутом ЮНЕСКО, головне завдання Організації полягає в 
тому, щоб сприяти зміцненню миру і безпеки шляхом розширення 
співробітництва народів в галузі освіти, науки і культури, а також 
укорінення у свідомості людей ідеї необхідності захисту миру. її мандатна 
місія полягає у зміцненні інтелектуальної та моральної солідарності 
народів, а відтак – створенні гуманітарних підвалин всеохоплюючої 
системи міжнародної безпеки і стабільності. ЮНЕСКО відіграє провідну 
роль в системі ООН у формуванні моральних і етичних чинників 
співіснування міжнародного співтовариства, забезпеченні гуманітарного 
виміру стійкого розвитку суспільства, зміцненні миру, стабільності і 
безпеки невоєнними, гуманітарними засобами. 

Значною і актуальною є роль ЮНЕСКО як генератора новаторських 
підходів до проблем універсального міжнародного інтелектуального 
співробітництва з метою розвитку людських ресурсів, заохочення набуття 
знань та їх передачі і ефективного використання в інтересах країн-членів, 
утвердження цінностей свободи, справедливості, гідності, взаємоповага і 
солідарності між народами. 

Важливою є діяльність Організації як на глобальному, так і 
регіональному рівнях у вирішенні таких актуальних проблем сьогодення, 
як зменшення соціальної напруженості, збереження навколишнього 
середовища, формування етичних принципів і норм розвитку науки і нових 
технологій та їх використання, мінімізація негативних наслідків процесу 
глобалізації суспільного життя, збереження за цих умов історичної, 
культурної і духовної самобутності народів світу. 

Сферами діяльності ЮНЕСКО є освіта, наука, культура, комунікація, 
інформація та інформатика. Вона робить значний внесок у розвиток 
рівноправного і взаємовигідного міжнародного співробітництва в 
зазначених галузях. 

Свою діяльність у країнах-членах ЮНЕСКО здійснює через 
національні комісії у справах ЮНЕСКО, свої регіональні бюро і центри, а 
також через мережу національних комітетів з довгострокових наукових 
програм, кафедр ЮНЕСКО, її асоційованих учбових закладів та клубів, що 
діють у країнах. Таки глобальна мережа інтелектуального співробітництва 
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створює унікальні можливості для зміцнення міжнародної співпраці в 
гуманітарній сфері. 

Важливою функцією ЮНЕСКО є її міжнародна нормотворча 
діяльність, Організацією розроблено і схвалено понад 20 міжнародних 
конвенцій та багатосторонніх договорів і понад 30 рекомендацій і 
декларацій, які регулюють міжнародну діяльність в галузі освіти, науки, 
комунікації, обміну і збереження культурних цінностей. (Україна є членом 
11-ти конвенцій ЮНЕСКО). 

За 46 років членства України в ЮНЕСКО напрацьовано значний 
потенціал і досвід співпраці з ЮНЕСКО в усіх сферах її компетенції, а 
також багатостороннього міжнародного гуманітарного співробітництва. 
Україна здобула в Організації та серед країн-членів авторитет активного і 
перспективного партнера та забезпечила свої досить стійкі позиції. Вона 
виступала ініціатором започаткування багатьох міжнародних програм і 
проектів цієї Організації, обиралася до цілого ряду її керівних та 
програмних органів, у т.ч. двічі до Виконавчої ради. 

В Україні створена мережа наукових та культурно-освітніх осередків, 
що забезпечують участь в програмній діяльності ЮНЕСКО, створюють 
можливості для ефективного використання потенціалу ЮНЕСКО з метою 
сприяння розвитку міжнародної співпраці України в гуманітарній сфері. 
Це національні комітети та центри з міжнародних наукових програм 
ЮНЕСКО в галузях екології, гідрології, геологічної кореляції, 
океанографії, науково-технічної інформації, інформатики, біоетики; у 
вузах України діють 10 кафедр ЮНЕСКО; нараховується 20 асоційованих 
учбових закладів та біля 50-ти клубів ЮНЕСКО. 

Канали ЮНЕСКО використовуються для популяризації серед 
світового співтовариства української культури, освіти, науки. 

Участь України у програмній діяльності ЮНЕСКО, крім 
використання її Інтелектуального потенціалу та запозичення корисного 
міжнародного досвіду, дає змогу отримувати певні валютні надходження 
на проведення н Україні заходів по лінії ЮНЕСКО та виконання 
українськими фахівцями різного роду проектів у сферах її компетенції, а 
також у формі отримання стипендій та грантів, обладнання, науково-
технічної інформації, консультативної допомоги та забезпечення за 
рахунок Організації участі українських фахівців у міжнародних заходах. 

Співробітництво України з ЮНЕСКО сприяє розвитку міжнародного 
співробітництва українських інституцій, зміцненню національного 
інтелектуального потенціалу та його інтеграції у регіональні та світові 
науково-технічні і культурно-освітні процеси. 

Внесок України до регулярного бюджету ЮНЕСКО визначено на 
2000-2001 рр. в межах 0,257% від цього бюджету (544367250 дол. США), 
що становить 272 810 дол. на рік. Крім того, 1% від загального внеску 
Україна сплачує також свій внесок до Фонду всесвітньої спадщини, що 
становить 6895 дол. 
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При такій шкалі внесків, а також існуючій протягом останніх років 

тенденції, за якою щорічно українські інституції отримують від ЮНЕСКО 
та за її допомогою від інших міжнародних фінансових джерел лише 
прямих валютних субсидій, загальна сума яких становить від 300 до 
500 тис. дол., відкривається перспектива не лише повної рентабельності 
участі України в ЮНЕСКО, але й прибутковості цієї співпраці. 

Зазначена перспектива, важливість і актуальність для України 
зміцнення міжнародного співробітництва в таких важливих галузях як 
наука, освіта, культура, комунікація, інформація та інформатика, а також 
набутий досвід членства України в ЮНЕСКО підтверджують доцільність 
подальшого розвитку співпраці з ЮНЕСКО, використання й програмної 
діяльності в інтересах нашої держави. 

 
Інтереси України в ЮНЕСКО 

 
Політичні аспекти участі України в ЮНЕСКО 
Співробітництво України з ЮНЕСКО є невід’ємною складовою 

зовнішньополітичної діяльності країни, одним з векторів її 
багатосторонньої дипломатії, спрямованим на забезпечення національних 
інтересів та зміцнення позицій України на міжнародній арені. 

Участь України в ЮНЕСКО розглядається як важливий чинник 
сприяння реалізації таких основних задач зовнішньополітичної стратегії 
країни, як розширення міжнародного багатостороннього співробітництва в 
гуманітарній сфері; інтеграція її культурно-освітнього і науково-
технічного потенціалу у європейський та світовий гуманітарний простір; 
використання міжнародного досвіду і потенціалу Організації для 
вирішення соціально-економічних проблем України; зміцнення її 
міжнародного авторитету та зовнішньої політика як послідовної, 
виваженої і активної. 

Членство України в ЮНЕСКО, напрацьований потенціал 
співробітництва слід активно використовувати і розвивати з метою 
подальшого поглиблення співпраці з цією Організацією, розширення 
контактів, просуванню ініціатив і відстоюванню тих напрямків її 
діяльності, що відповідають національним інтересам України, для 
популяризації та просування нових зовнішньополітичних ініціатив 
України, наукового та інтелектуального потенціалу культури країни, 
піднесення нашої держави у світовому гуманітарному співтоваристві. 

Головним політичним завданням участі України в ЮНЕСКО має бути 
подальше зміцнення позицій країни в цій Організації, підвищення 
ефективності участі України в її програмній діяльності. 

Участь України в ЮНЕСКО має бути спрямована на поєднання 
багатосторонньої і двосторонньої дипломатії, на зміцнення 
двостороннього та регіонального співробітництва в галузях компетенції 
ЮНЕСКО. 
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Соціально-гуманітарні аспекти участі України в ЮНЕСКО 
Участь України в ЮНЕСКО має сприяти вирішенню такої складної в 

нинішній ситуації проблеми, як зміцнення національного інтелектуального 
потенціалу та його інтеграції в регіональні і світові науково-технічні та 
культурно-освітні процеси. 

Співпраця України з ЮНЕСКО має бути спрямована на сприяння 
розвитку міжнародного співробітництва українських інституцій в 
гуманітарній сфері, входженню України до міжнародного гуманітарного 
простору, розширення можливостей використання в національних 
інтересах країни інтелектуального та фінансового потенціалу цієї 
Організації, а також корисного міжнародного досвіду в галузі освіти, 
науки, культури, комунікації з метою сприяння вирішенню соціально-
економічних проблем України. 

 
Економічні аспекти участі України в ЮНЕСКО 
Участь України в ЮНЕСКО має розглядатись як важливий чинник 

економізації зовнішньої політики України. 
У зв’язку з цим слід виходити з того, що пріоритетними напрямками 

співпраці України з ЮНЕСКО мають бути підвищення економічної віддачі 
від участі у її програмній діяльності, отримання фінансової допомога як від 
ЮНЕСКО, так і в рамках її програмної діяльності від інших міжнародних 
джерел, для надання допомоги Україні у здійсненні соціально-економічних 
перетворень. 

Ця співпраця повинна використовуватись також з метою залучення 
через ЮНЕСКО потенціалу інших багатосторонніх механізмів 
співробітництва, в тому числі двосторонніх відносин. 

 
Проблеми членства України в ЮНЕСКО 

 
Співпраця України з ЮНЕСКО значною мірою ускладнюється 

заборгованістю країни по внесках до бюджету цієї Організації. Фінансово-
економічні труднощі країни в перехідний період призвели до того, що сума 
її заборгованості з 1996 р. становить зараз 10297279 дол. США. 

З метою збереження права голосу на 30-й сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО Україна погодилась на затвердження графіку 
погашення заборгованості, згідно з яким вона має погасити свій борг 
протягом шести років, сплачуючи щорічно до 30 червня по 1716200 дол. 

(Можливо варто було б вивчити питання щодо прийнятності 
вирішення проблеми сплати боргу України в міжнародні організації з 
використанням позик зовнішніх валютних джерел, що надаються Україні, 
зокрема, на реструктуризацію фінансового сектора (Світовий банк) та 
інших секторів господарського комплексу України). 

Враховуючи, що внесок України до бюджету ЮНЕСКО зараз значно 
скоротився і становить 272810 дол. на рік, що знижуватиме навантаження 
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на бюджет країни, погашення заборгованості відкрило б більш широкі 
перспективи для співпраці України з ЮНЕСКО. 

 
Шляхи реалізації інтересів України в ЮНЕСКО 

 
Участь України в ЮНЕСКО має розглядатись як механізм 

налагодження взаємної співпраці та обмінів. 
Україна, яка має значний інтелектуальний потенціал, багату історію і 

культуру та набутий авторитет в ЮНЕСКО, не може бути лише пасивним 
споживачем міжнародного досвіду. 

Наряду з використанням можливостей Організації в інтересах 
розвитку освіти, науки, культури України, необхідно також активізувати 
зворотню віддачу, зокрема, у формі розширення участі української 
інтелектуальної громадськості в реалізації програмних цілей і проектів 
Організації; політичної підтримки з боку України її діяльності та взятого 
курсу на оновлення і підвищення ефективності у відповідності до вимог 
сьогодення і потреб суспільства; популяризації на національному, 
регіональному і міжнародному рівнях діяльності ЮНЕСКО, її цілей та 
ідеалів; залучення через ЮНЕСКО українських інтелектуальних кіл до 
вирішення важливих проблем сучасності. 

Використовувати участь України в ЮНЕСКО з метою зміцнення 
двостороннього та регіонального співробітництва в гуманітарній сфері 
шляхом, зокрема, розвитку співпраці з національними комісіями у справах 
ЮНЕСКО інших країн; встановлення прямих контактів між науковими, 
освітніми та культурними установами України та країн-членів ЮНЕСКО з 
метою спільної реалізації проектів в рамках програмної діяльності 
Організації; активізації зв’язків між кафедрою ЮНЕСКО, асоційованими 
школами та клубами ЮНЕСКО; встановлення контактів відповідних 
інституцій України з міжнародними урядовими та неурядовими 
організаціями, що підтримують партнерські відносини з ЮНЕСКО. 

Підвищувати ефективність участі України в довгострокових наукових 
програмах ЮНЕСКО, зокрема, таких як Міжурядова океанографічна 
комісія, Всесвітня програма в галузі сонячної енергії, Програма «Людина і 
біосфера», Міжнародна гідрологічна програма, Міжнародна програма 
геологічної кореляції, Програма «Управління соціальними 
перетвореннями», Програма з загальної інформації, Міжнародна програма 
з інформації. 

Забезпечувати активне членство у керівних органах ЮНЕСКО та її 
довгострокових програм, до яких обрана Україна, а також домагатися 
обрання країни до якомога більшої кількості цих органів. 

Активізувати функціонування мережі національних наукових і 
культурно-освітніх осередків, що забезпечують участь у програмній 
діяльності ЮНЕСКО. 

Домагатися максимальної віддачі від участі делегацій і фахівців 
України в міжнародних заходах ЮНЕСКО. На це має бути спрямована 
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система відбору відповідних фахівців, підготовки технічних завдань, 
звітування і контроль за реалізацією як положень, що містяться у звітах, 
так і рішень та рекомендацій міжнародних форумів, в яких беруть участь 
представники України. 

Участь українських інституцій і фахівців у програмній діяльності 
ЮНЕСКО і міжнародному співробітництві в її рамках має здійснюватись 
на основі чіткої координації з боку Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО, як того вимагає встановлена практика співробітництва з цією 
Організацією. 

Першочергову увагу слід приділяти отриманню від ЮНЕСКО 
фінансових субсидій на проведення в Україні міжнародних заходів 
ЮНЕСКО, здійснення українськими фахівцями різного роду проектів та 
досліджень в рамках її програмної діяльності. 

Проводити активну роботу по отриманню позабюджетного 
фінансування проектів, що здійснюються в Україні у сферах діяльності 
ЮНЕСКО. 

Активно використовувати канали ЮНЕСКО для популяризації 
української культури, освіти, науки. 

Однією з форм забезпечення ефективної участі України в ЮНЕСКО, 
важливим каналом для просування інтересів країни в Організації, а також 
отримання від неї практичної віддачі слід розглядати участь українських 
фахівців в роботі секретаріату ЮНЕСКО, кадрову квоту України. 

Важливою ланкою роботи має бути поліпшення кадрової 
представленості України в Секретаріаті ЮНЕСКО. 

Конкретні поточні напрямки співробітництва України з ЮНЕСКО 
слід визначати на підставі дворічних програм діяльності Організації, а 
перспективні – на основі середньострокової стратегії ЮНЕСКО, 
враховуючи пріоритети цих програмних документів. 

Активно просувати пропозиції, національні проекти та пріоритети 
України до програмних документів і бюджету ЮНЕСКО, проводити 
роботу по підтриманню тих напрямків та пріоритетів діяльності 
Організації, що відповідають національним інтересам і потребам України. 

Взятий новим Генеральним директором ЮНЕСКО курс на реформи і 
концентрацію програмної діяльності Організації, вимагатиме внесення 
певних коректив стосовно підходів і пріоритетів співпраці України з 
ЮНЕСКО. 

Ці питання мають бути в центрі уваги секретаріату Національної 
комісії України у справах ЮНЕСКО та Постійного представництва 
України при ЮНЕСКО. 

 
Постійне представництво  

України при ЮНЕСКО 
 
ГДА МЗС України, ф.8, оп.197, спр.194/087/1, арк.174-180. 
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Додаток В 

 

Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО 
в Україні1 

 
1. Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, 

Києво-Печерська лавра» (внесено у 1990 р.); 
 
2. Ансамбль історичного центру м. Львів (1998 р.); 
 
3. Транскордонний (10 країн) об’єкт «Дуга Струве» (геодезичні 

пункти Баранівка, Катеринівка, Старонекрасівка, Фельштин, 2007 р.); 
 
4. Об’єкт природної спадщини «Букові праліси Карпат» (спільна 

українсько-словацька транскордонна номінація, 2007 р.); 
 
5. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації (2011 р.). 
 
6. Дерев’яні церкви Карпатського регіону України і Польщі (2013); 
 
7. Античне місто-держава Херсонес Таврійський та його хора (2013). 
 
Список пам’яток зазнавав змін та розширювався у 2005, 2008 та 2011 

роках. 
 
Так, 2005 року зазнала змін буферна зона об’єкта «Київ: собор святої 

Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра», 2008 року 
незначних змін зазнав об’єкт «Ансамбль історичного центру Львова», а 
2011 року об’єкт «Букові праліси Карпат» було розширено за рахунок 
включення до Списку об’єктів Світової спадщини давніх букових лісів 
Німеччини. 

 
Крім того, у переліку об’єктів-кандидатів на включення до Списку 

всесвітньої спадщини знаходяться 15 українських об’єктів (у дужках 
зазначено рік внесення до попереднього списку), а саме: 

 
а) десять об’єктів культурної спадщини: 
– «Торгівельні осередки та укріплення на шляхах генуезької комерції. 

Від Середземного до Чорного моря» (2010); 
– «Київ: Cобор Святої Софії з монастирськими спорудами, 

Кирилівська та Андріївська церкви, Києво-Печерська лавра» (розширення 
об’єкта «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими 
спорудами, Києво-Печерська лавра»), (2009); 

1 Станом на 2013 рік. 
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– Історичний центр міста-порта Одеса, (2009); 
– Астрономічні обсерваторії України (2008); 
– Миколаївська астрономічна обсерваторія (2007); 
– комплекс об’єктів VІ – ХVІ століть Судакської фортеці (2007); 
– археологічний комплекс «Кам’яна могила» (2006); 
– Бахчисарайський ханський палац (2003); 
– Історичний центр м. Чернігів (1989); 
– Культурний ландшафт та каньйон м. Кам’янець-Подільський (1989); 
 
б) один об’єкт природної спадщини: 
– біосферний заповідник «Асканія-Нова» (1989); 
 
в) два об’єкти змішаного типу: 
– дендрологічний парк «Софіївка» (2000); 
– Могила Тараса Шевченка і Шевченківський національний 

заповідник (1989). 
 
Об’єкти Світової спадщини в Україні. Пам’ятка. – К.: КНУКіМ, 

2014. – С.13-14. 
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