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АНОТАЦІЯ
Кудерська І. О.

Адміністративно-правове

забезпечення

охорони

нематеріальної культурної спадщини в Україні – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
«Право» (08 – Право). Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН
України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України,
Київ, 2021.
Дисертація

присвячена

дослідженню

адміністративно-правового

забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні.
У розділі 1 дисертації розглянуто низку досліджень щодо становлення
та розвитку законодавства у сфері культурної спадщини (далі – КС) та
виявлено, що вони не стосувалися охорони нематеріальної культурної
спадщини (далі – НКС). Показано, що останнє десятиріччя минулого століття
слід вважати початком пам’яткоохоронної діяльності в Україні щодо НКС.
Уточнено низку понять в сфері КС безпосередньо щодо НКС та надано
деяким авторське визначення через відсутність належної і достатньої
термінології в досліджуваній сфері, а також єдності у їх визначенні та
розумінні.
Вперше встановлено, що правова охорона НКС є міжгалузевим
самостійним

інститутом

права,

в

основу

якого

покладено

норми

адміністративного права України, які характеризуються їх обособленою
єдністю.
Визначено основні принципи правової охорони НКС, а саме:
забезпечення системності й наступності при здійсненні державної політики
щодо

НКС;

забезпечення

загальнодоступності

науково-дослідних

та

вишукувальних проектів, здійснених щодо НКС; збереження автентичності
НКС; співробітництво уповноважених органів публічної адміністрації,

творчих спілок і колективів, громадських й наукових організацій тощо щодо
НКС, ін.
Розкрито поняття охорони НКС з огляду на адміністративно-правовий
аспект, обґрунтовано необхідність комплексної правової і фізичної охорони в
сфері

НКС

із

здійсненням

відповідного

адміністративно-правового

забезпечення.
Здійснено структурування НКС, а саме: НКС України є типом
культурної спадщини України; види НКС складаються з проявів НКС та
окремих об’єктів НКС; прояви НКС охоплюють відповідні об’єкти НКС;
об’єкти НКС складаються з окремих елементів НКС. Запропоновано
введення та визначення коефіцієнту життєздатності об’єктів (проявів) НКС,
що має вимірятися у відсотках, а також набути законодавчого закріплення.
Визначено, що адміністративно-правове забезпечення охорони НКС –
це

сукупність

адміністративно-правових

заходів

спрямованих

на

упорядкування й врегулювання суспільних відносин у сфері охорони НКС та
діяльності щодо неї уповноважених державою органів зі здійснення функцій
пов’язаних з охороною НКС і результатів цієї діяльності шляхом закріплення
відповідних адміністративно-правових норм, а його об'єктом фактично
виступає процес організації та здійснення уповноваженими органами
публічної адміністрації своїх повноважень щодо здійснення охорони НКС та
можливості особи реалізації прав у сфері НКС. Виокремлено складові заходи
охорони НКС в Україні, які потребують адміністративно-правового
забезпечення та окремим надано авторське визначення. Запропоновано
класифікацію об’єктів НКС за ступенем життєздатності об’єкти НКС:
1) об’єкти, які характеризуються життєздатністю у носіях НКС, і є
репрезентативними для їх ідентифікації; 2) об’єкти, що існують в практиці
невеликої кількості носіїв НКС, у більшій мірі зберігаються у колективній
пам’яті, але знаходяться під загрозою зникнення чи можуть зникнути, якщо
не буде вжито заходів щодо їх збереження і відродження; 3) об’єкти, які

зникли з життя носіїв НКС, але мають історичне, культурне, наукове
значення і доповнюють культурне розмаїття традицій українського народу.
Доведено, що адміністративно-правове забезпечення охорони НКС в
Україні з огляду на публічне адміністрування характеризується щодо змісту
управлінської діяльності уповноважених владних органів в сфері охорони
НКС:

а) не

достатнім

визначенням

чинним

пам’яткоохоронним

законодавством України їх цілей і завдань; б) недостатнім законодавчим
унормуванням обсягу їх повноважень, взаємодії та співпраці, функцій,
адміністративних

процедур

тощо;

в) неналежністю

законодавчого

визначення методів їх діяльності, способів, засобів, механізмів які
безпосередньо впливають на практичну реалізацію цих повноважень, зокрема
невизначеність чіткої вертикалі у системі владних органів щодо НКС.
Виокремлено вперше основні напрями розвитку адміністративноправового забезпечення охорони НКС в Україні та розкрито їх, зокрема: за
окремими заходами охорони НКС: за елементним (об’єктним) складом НКС;
за музеєфікацією елементів (об’єктів, проявів) НКС як особливим заходом
охорони; за уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації в сфері НКС
та їх управлінською діяльністю; за структурою управлінських відносин та
поділу адміністративної діяльності суб’єктів уповноважених в сфері охорони
НКС; за контрольною (наглядовою) діяльністю уповноважених суб’єктів
публічної адміністрації щодо охорони НКС; за формуванням та тлумаченням
понятійно-категорійного апарату в сфері НКС; за узгодженням правових
норм та усуненням колізій щодо положень національного законодавства з
охорони НКС із відповідними положеннями та вимогами міжнародних
нормативно-правових актів в цій сфері; за пошуком та виявленням елементів
(об’єктів, проявів) НКС; за реєстраційно-обліковою діяльністю в сфері НКС;
за статусом носія елементу (об’єкту, прояву) НКС; за здійсненням мапування
культурних просторів, окремих регіонів, областей, України з наявними
об’єктами (проявами, елементами) НКС (зі створенням електронних версій);
за здійсненням фінансування охорони НКС; за юридичною відповідальністю

та правопорушеннями щодо елементів (об’єктів, проявів) НКС фізичними і
юридичними особами, ін.
Удосконалено

механізм

адміністративно-правового

забезпечення

охорони НКС, як сукупність адміністративно-правових засобів, гарантій та
відповідальності, за допомоги яких здійснюється державна політика щодо
охорони

НКС;

охарактеризовано

як

взаємопов’язану

систему

адміністративно-правових засобів реалізації державно-владних повноважень
уповноважених органів публічної адміністрації щодо охорони нематеріальної
культурної спадщини та забезпечення прав, свобод та інтересів особи щодо
неї для приведення в дію цього адміністративно-правового забезпечення, а
також

виокремлено

його

елементи:

власні

(засоби,

гарантії

та

адміністративна відповідальність), загальні (адміністративно-правові норми,
юридичні

факти

та/або

конкретні

обставини,

адміністративні

правовідносини, акти реалізації прав та обов’язків), організаційні; його
основні риси та основні ознаки.
У розділі 2 надано пропозиції вдосконалення адміністративноправового забезпечення охорони НКС в Україні з аналізу зарубіжного
досвіду: створення громадських структур культурних діячів, фахівців,
місцевих організацій, науково-дослідних центрів тощо та сприяння їм для
обміну досвідом щодо НКС з унормуванням такої співпраці (Австрійська
Республіка); визнання НКС спеціальним видом інтелектуальної власності
держави для запобігання її привласнення (Республіка Азербайджан);
достатнє унормування опіки НКС державою через уповноважені структури
(Арабська Республіка Єгипет); ухвалення єдиного

уніфікованого та

кодифікованого закону про КС з окремим розділом щодо НКС, в якому
унормовано стимулювання приватних асигнувань в цій сфері (Італійська
Республіка); унормовані критерії об’єктів для списку НКС Гонконгу
(Китайська Народна Республіка); унормування заходів щодо освіти з НКС у
навчальних закладах (Королівство Іспанія); унормування низки діяльності та
взаємодії діяльності державних та громадських інституцій, що опікується

НКС (Словацька Республіка); визнання НКС феноменом який підтверджує та
закріплює національну єдність, підготовка спеціалістів в цій сфері
(Республіка Болгарія); виділення зон охорони елементів (об’єктів, проявів)
НКС для

забезпечення їх

збереження

та доцільного

використання

(Республіка Білорусь); визначення, що «Елементами (об’єктами, проявами)
НКС є тільки ті, що узгоджуються з існуючими міжнародними правовими
актами з прав людини й вимогами взаємної пошани між співтовариствами,
групами й окремими особами; є властивими Україні; відображають її
традиційну культуру і мають важливі історичні, літературні, художні,
наукові, технологічні або технологічні цінності; мають характеристики
успадкування

від

попередніх

поколінь

і

живого

існування;

тощо»

(Казахстан); унормування прав громадян на користування НКС та доступ до
неї (Республіка Молдова); створено і унормовано Бюро з управління НКС та
його регіональних органів (Румунія); законодавче закріплення основних
принципів охорони НКС: принцип балансу, принципи інституційної
координації, принцип обережності, принцип планування, принцип переліку,
принцип участі, принцип поваги, принципи просування (Фіджі); покладення
основної діяльності у координації заходів зі збереження спадщини та
залучення до неї громадськості на національний траст (Сполучені Штати
Америки); визначення та унормування права власності на оборотоздатні
елементи (об’єкти, прояви) НКС (Європейський Союз) та ін.
Вперше виокремлено для законодавчого закріплення права носіїв НКС,
а саме: а) виявляти свою культурну ідентичність за допомогою об’єктів
(проявів, елементів) НКС; б) брати участь в інвентаризації, охороні,
популяризації й актуалізації об’єктів (проявів, елементів) НКС; в)
застосовувати законодавчі норми та норми звичаїв у відносинах із всіма
суб’єктами, зацікавленими у вивченні, збереженні, популяризації та передачі
об’єктів (проявів, елементів) НКС; г) розробляти та використовувати
символи і знаки місцевої НКС, зареєстровані відповідно до законодавства, з
метою залучення до неї більшої уваги з боку громадськості; ґ) пропонувати

окремі об’єкти НКС для включення до Репрезентативного списку НКС
людства (ЮНЕСКО); д) сприяти уповноваженим щодо охорони НКС органам
влади у збереженні, використанні, популяризації та охороні об’єктів
(проявів) НКС відповідно до законодавства України
Запропоновано вперше перелік адміністративних правопорушень в
сфері НКС: допущення порушення вимог при їх використанні, зокрема:
безпосереднє або непряме доведення до публіки елементів (об’єктів, проявів)
НКС, які умисно видаються як свої, або введення публіки в оману відносно
джерела створення елементів (об’єктів, проявів) НКС, або використання
об’єктів (проявів, елементів) НКС з представленням їх як об’єктів (проявів,
елементів) НКС іншої країни, що не є фактичним джерелом; використання,
що завдає збитку культурним інтересам суспільства (країни), ін.
Виокремлено групу суб’єктів адміністративно-правового забезпечення
охорони НКС в Україні та встановлено шляхи вдосконалення їх діяльності,
зокрема, визначено та запропоновано вертикаль системи органів публічної
адміністрації у сфері НКС в Україні зі створенням єдиного центрального
органу виконавчої влади (що буде поєднувати функції Державної служби і
Державної

інспекції,

підпорядкованого

Міністерству

культури

та

інформаційної політики України) з повноваженнями кожного, що має набути
законодавчого закріплення.
Набуло подальшого розвитку адміністративно-правове забезпечення
охорони НКС шляхом розкриття поняття, змісту та цілей. Показано, що зміст
адміністративно-правового

забезпечення

охорони

НКС

в

Україні

визначається: а) прийняттям нових адміністративно-правових норм, для
належного і якісного забезпечення охорони НКС відповідно до потреб
суспільства і держави; б) впорядкуванням і закріпленням в нормативно
правових актах найбільш доцільних суспільних відносин на підставі
здійснення

публічного

адміністрування

у

пам’яткоохоронній

сфері;

в) охороною врегульованих правом суспільних відносин щодо охорони НКС,
в тому числі й встановлення відповідальності за порушення вимог пам’ятко

охоронного законодавства в частині НКС; його основними цілями є:
1) закріплення за допомогою юридичних засобів існуючих суспільних
відносин з охорони НКС; 2) стимулювання розвитку та поширення
суспільних

відносин,

які

відповідають

загальнодержавним

та

загальносуспільним потребам та інтересам щодо охорони НКС; 3) створення
умов для виникнення і розвитку необхідних типів і форм суспільних
відносин з охорони НКС; 4) усунення суспільних відносин щодо знищення
НКС тощо.
На підставі

проведеного

адміністративно-правового

дослідження

забезпечення

з метою вдосконалення

охорони

НКС

в

Україні

сформульовано пропозиції та рекомендації щодо внесення змін та доповнень
до Закону України «Про охорону культурної спадщини», зокрема, щодо
повноважень

суб’єктів

публічної

адміністрації

щодо

нематеріальної

культурної спадщини, перелік правопорушень при використанні об’єктів
(проявів) нематеріальної культурної спадщини, ін.
Ключові слова: нематеріальна культурна спадщина, правова охорона,
адміністративно-правове забезпечення, механізм адміністративно-правового
забезпечення, уповноважені суб’єкти публічної адміністрації.

SUMMARY

Kuderska I. O. Administrative and legal support for the protection of intangible
cultural heritage in Ukraine. – Qualifying scientific work on he rights of a manuscript.
Thesis for the degree of Doctor of Philosophy on specialty 081 ― «Law» (08 –
«Law»). V. M. Koretsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine. Institute of
State and Law. V. M. Koretsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine, Kyiv,
2021.
The dissertation is devoted to the research of administrative and legal support of
intangible cultural heritage in Ukraine.
Chapter I of the dissertation contains a number of studies on the formation and
development of legislation in the field of cultural heritage (hereinafter - CH) and found
that they did not relate to the protection of intangible cultural heritage (hereinafter - ICH).
It is shown that the last decade of the last century should be considered the beginning of
monument protection activities in Ukraine about ICH.
A number of concepts in the field of CH have been clarified, directly related to the
ICH, is given the author's definition to such concepts in connection with lack of proper
and sufficient terminology in the researched sphere, and also unity in its definition and
understanding.
First time it was established that the legal protection of the ICH is an
interdisciplinary independent institution of law, which is based on the norms of
administrative law of Ukraine, which are characterized by their separate unity.
The basic principles of legal protection of ICH are defined, namely: ensuring system
and continuity in the implementation of state policy on ICH; ensuring public access to
research and exploration projects carried about ICH; preserving the authenticity ICH;
cooperation of authorized bodies of public administration, creative unions and collectives,
public and scientific organizations, etc. on the ICH, etc.
The concept of ICH protection is revealed in view of the administrative and legal
aspect, the need for comprehensive legal and physical protection in the field of ICH with
the implementation of appropriate administrative and legal support is substantiated.

Structured the ICH, namely: the ICH of Ukraine is a type of cultural heritage of
Ukraine; types of ICH consist of manifestations of ICH and individual objects of ICH;
manifestations of ICH include relevant ICH facilities; ICH objects consist of individual
ICH elements. It is proposed to introduce and determine the coefficient of viability of
objects (manifestations) of the ICH, which should be measured as a percentage, as well as
to acquire legislative consolidation.
It is determined that the administrative and legal support of the ICH is a set of
administrative and legal measures aimed at regulating public relations in the field of ICH
protection and the activities of state-authorized bodies to perform functions related to the
protection of the ICH and the results of this activity administrative and legal norms, and its
object is actually the process of organizing and exercising the authorized bodies of public
administration of its powers to protect the ICH and the possibility of a person to exercise
rights in the field of ICH.
The components of the ICH protection measures in Ukraine that require
administrative and legal support are singled out, and some of them are given the author's
definition.
The classification of ICH objects according to the degree of viability of ICH objects
is proposed: 1) objects that are characterized by viability in ICH carriers and are
representative for their identification; 2) objects that exist in the practice of a small number
of ICH carriers are largely preserved in the collective memory, but are in danger of
extinction or may disappear if no measures are taken to preserve and revive them; 3)
objects that have disappeared from the life of the bearers of the ICH, but have historical,
cultural, scientific significance and complement the cultural diversity of traditions of the
Ukrainian people.
It is proved that the administrative and legal support of the ICH in Ukraine in view
of public administration is characterized by the content of management activities of
authorized authorities in the field of ICH protection: a) insufficient definition of current
monument protection legislation of Ukraine their goals and objectives; b) insufficient
legislative regulation of the scope of their powers, interaction and cooperation, functions,
administrative procedures, etc .; c) insufficient of the legislative definition of the methods

of their activities, methods, means, mechanisms that directly affect the practical
implementation of these powers, in particular the uncertainty of a clear vertical in the
system of government in relation to the ICH.
First time, identified the main directions of development of administrative and legal
support of the ICH in Ukraine have been and disclosed, in particular: by individual
measures of the ICH protection; by element (object) composition of the NCC; according to
the museification of elements (objects, manifestations) of the ICH as a special protection
measure; by authorized subjects of public administration in the field of ICH and their
management activities; on the structure of administrative relations and the division of
administrative activities of the subjects authorized in the field of protection of the ICH; for
control (supervisory) activities of authorized subjects of public administration for the
protection of ICH; on the formation and interpretation of the conceptual and categorical
apparatus in the field of ICH; to harmonize legal norms and eliminate conflicts on the
provisions of national legislation on the protection of ICH with the relevant provisions and
requirements of international regulations in this area; by searching for and identifying
elements (objects, manifestations) of the ICH; for registration and accounting activities in
the field of ICH; by the status of the carrier of the element (object, manifestation) of the
ICH; by mapping cultural spaces, individual regions, oblasts, Ukraine with existing objects
(manifestations, elements) of the ICH (with the creation of electronic versions); for
financing the protection of the ICH; for legal liability and offenses against elements
(objects, manifestations) of the ICH by individuals and legal entities, etc.
Improved the mechanism of administrative and legal support for the protection of
the ICH, as a set of administrative and legal means, guarantees and responsibilities,
through which the state policy on the protection of the ICH is implemented; characterized
as an interconnected system of administrative and legal means of exercising state powers
of authorized bodies of public administration to protect intangible cultural heritage and
ensure the rights, freedoms and interests of the individual in relation to it to implement this
administrative and legal support, and highlighted its elements: own (means, guarantees
and administrative responsibility), general (administrative legal norms, legal facts and / or

specific circumstances, administrative legal relations, acts of realization of rights and
obligations), organizational; its main features and main features.
Chapter II provides proposals for improving the administrative and legal support of
the ICH in Ukraine for the analysis of foreign experience: the creation of public structures
of cultural figures, professionals, local organizations, research centers, etc. and assist them
in sharing experiences on the ICH ); recognition of the ICH as a special type of intellectual
property of the state to prevent its appropriation (Republic of Azerbaijan); sufficient
regulation of the guardianship of the ICH by the state through authorized structures (Arab
Republic of Egypt); adoption of a single unified and codified law on the CH with a
separate section about the ICH, which regulates the promotion of private allocations in this
area (Italian Republic); standardized object criteria for the Hong Kong ICH list (Republic
of China); standardization of measures for education with NCC in educational institutions
(Kingdom of Spain); standardization of a number of activities and interaction of state and
public institutions under the auspices of the ICH (Slovak Republic); recognition of the
ICH as a phenomenon that confirms and consolidates national unity, training of specialists
in this field (Republic of Bulgaria); allocation of protection zones of elements (objects,
manifestations) of the ICH to ensure their preservation and appropriate use (Republic of
Belarus); definition that «Elements (objects, manifestations) of the ICH are only those that
are consistent with existing international human rights law and the requirements of mutual
respect between communities, groups and individuals; are characteristic of Ukraine; reflect
its traditional culture and have important historical, literary, artistic, scientific,
technological or technological values; have the characteristics of inheritance from previous
generations and living existence; etc.» (Kazakhstan); regulation of citizens' rights to use
the ICH and access to it (Republic of Moldova); the Bureau for the Management of the
ICH and its regional bodies (Romania) was established and regulated; legislative
consolidation of the basic principles of ICH protection: the principle of balance, the
principles of institutional coordination, the principle of caution, the principle of planning,
the principle of listing, the principle of participation, the principle of respect, the principles
of promotion (Fiji); the main activity in the coordination of heritage conservation activities
and public involvement in the national trust (United States of America); definition and

standardization of ownership of negotiable elements (objects, manifestations) of the ICH
(European Union), etc.
First time singled out for the legislative explicit definition the right of ICH holders,
namely: a) to express their cultural identity with the help of ICH objects (manifestations,
elements); b) participate in the inventory, protection, promotion and updating of objects
(manifestations, elements) of the ICH; c) apply legal norms and norms of customs in
relations with all subjects interested in the study, preservation, promotion and transfer of
objects (manifestations, elements) of the ICH; d) develop and use the symbols and signs of
the local ICH, registered in accordance with the law, in order to attract more public
attention to it; e) propose individual ICH sites for inclusion in the "Representative List of
the Intangible Cultural Heritage" (UNESCO); e) to assist the authorities authorized to
protect the ICH in the preservation, use, promotion and protection of objects
(manifestations) of the ICH in accordance by the legislation of Ukraine.
For the first time the list of administrative offenses in the field of ICH is proposed:
violation of requirements for their use, in particular: direct or indirect communication to
the public of elements (objects, manifestations) of ICH, which deliberately appear as their
own or misleading the public about the source of elements objects, manifestations) of the
ICH, or the use of objects (manifestations, elements) of the ICH with the presentation of
them as objects (manifestations, elements) of the ICH of another country, which is not the
actual source; use that harms the cultural interests of society (country) etc.
A group of subjects of administrative and legal support of the ICH in Ukraine was
identified and ways to improve their activities were identified, in particular, the vertical
system of public administration in the field of ICH in Ukraine was identified and proposed
create a single central executive body (which will combine the functions of the Civil
Service and the State Inspectorate subordinated the Ministry of Culture and Information
Policy of Ukraine) with the authority of each to be enshrined in law.
Disclosed the concept, content and objectives the administrative and legal support
for the protection of the ICH in order to research. It is shown that the content of
administrative and legal support of ICH in Ukraine is determined by: a) the adoption of
new administrative and legal norms for proper and quality protection of ICH in accordance

with the needs of society and the state; b) streamlining and enshrining in regulations the
most appropriate public relations on the basis of public administration in the field of
monument protection; c) protection of public relations regulated by law regarding the
protection of the ICH, including the establishment of liability for violation of the
requirements of the monument of protection legislation in the part of the ICH; its main
objectives are: 1) consolidation by legal means of existing public relations for the
protection of the ICH; 2) stimulating the development and dissemination of public
relations that meet national and public needs and interests in the protection of ICH; 3)
creating conditions for the emergence and development of the necessary types and forms
of public relations for the protection of the ICH; 4) elimination of public relations
regarding the destruction of the ICH, etc.
Based on the study to improve the administrative and legal support of the ICH in
Ukraine prepared proposal and recommendations for amendments to the Law of Ukraine
"On Protection of Cultural Heritage", in particular, on the powers of public administration
entities on intangible cultural heritage, a list of offenses when using objects
(manifestations) of intangible cultural heritage, etc.
Key words: intangible cultural heritage, legal protection, administrative and legal
support, mechanism of administrative and legal support, authorized subjects of public
administration.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
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КпОНКС – Конвенція ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження.

Нематеріальна культурна

спадщина Українського народу є частиною спільної спадщини людства, потужним
засобом зближення етнічних груп України і затвердження їх культурної
самобутності. Безмежне її соціальне, економічне, культурне та політичне значення.
Головною метою держави є збереження глибинних основ багатонаціональної
культури України, захист культурної самобутності кожної етнічної групи,
народності, народу України зі створенням умов для охорони її нематеріальної
культурної спадщини та схоронності її єдиного культурного простору.
У вітчизняному законодавстві, зокрема в ЗУ «Про культуру», нематеріальна
культурна спадщина визначається як звичаї, форми показу та вираження, знання,
навички, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються
спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з
природою, історії та формують у них почуття самобутності та наступності,
сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини [226,
ст. 1 п. 16]. При цьому в ЗУ «Про охорону культурної спадщини» визначено, що
культурна спадщина це сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь
об’єктів культурної спадщини [234, ст. 1], але об’єктами культурної спадщини
визначено матеріальну культурну спадщину, що призводить до відсутності як такої
охорони нематеріальної культурної спадщини з боку державних органів. З 2008 року
Україна є державою – учасницею Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної
культурної спадщини, що покладає на неї обов’язок охорони нематеріальної
культурної спадщини і потребує вдосконалення вітчизняного законодавства в цій
сфері. Проте й нині в країні спостерігається не належне адміністративно-правове
забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини, а саме відсутність
необхідного унормованого понятійно-категорійного апарату в сфері нематеріальної
культурної спадщини, не достатня врегульованість діяльності уповноважених
суб’єктів публічної адміністрації щодо її охорони, не визначеність юридичної
відповідальності та правопорушень в цій сфері тощо.
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Особливість нематеріальної культурної спадщини полягає в тому, що вона
передається живими людьми і сприймається живою аудиторією, завжди має
залишатися живою у контексті сучасності, зберігати свій творчий характер.
Водночас існує низка явищ (глобалізація, технічний прогрес і модернізація всього
світу, процеси міграції та урбанізації, демографічні й економічні кризи тощо), які в
сукупності ставлять під загрозу її існування. Окрім того, не завжди належне
ставлення до публічного адміністрування в пам’яткоохоронній сфері в Україні та
пасивне відношення до нематеріальної культурної спадщини з боку населення вже
призводять до негативних наслідків, у тому числі втрати її елементів (об’єктів,
проявів). За часи незалежності Україна створила правову базу щодо культурної
спадщини, але в основному щодо її матеріальної складової, яка характеризується й
нині своєю незавершеністю, фрагментарністю та недосконалістю, а охорона
нематеріальної культурної спадщини здійснюється на підставі низки міжнародних
нормативно-правових актів, що не знайшли достатнього розкриття вітчизняним
законодавством.
В правовій науці наявний значний обсяг досліджень з культурної спадщини,
проте матеріальної, який відображено у наукових працях вітчизняних та зарубіжних
вчених таких як: В.І. Акуленко, Г.О. Андрес, М.М. Богуславський, Ю.О. Венедін,
Т.І. Катаргіна, Т.Г. Каткова, Н.І. Кудерська, Т.В. Курило, О.В. Усенко, В.С. Шестак,
ін., при цьому правові питання щодо нематеріальної культурної спадщини

не

досліджувалася.
Таким чином, необхідність охорони нематеріальної культурної спадщини, з
одного боку, та відсутність предметних комплексних наукових досліджень з цієї
проблематики - з іншого, обумовлюють актуальність дослідження адміністративноправового забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні для
здійснення

необхідного

й

достатнього

унормування

суспільних

відносин,

досягнення ефективної реалізації завдань у цій сфері, вироблення теоретичних і
практичних положень щодо його здійснення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукової програми діяльності
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відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України в межах науково-дослідних
тем: «Проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів
публічної адміністрації в умовах децентралізації виконавчої влади» (номер
державної

реєстрації

0117U002704);

«Організаційно-правове

забезпечення

управлінської діяльності органів виконавчої влади в сучасних умовах: проблеми
теорії та практики» (номер державної реєстрації 0119U103169).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в
тому, щоб на основі аналізу міжнародних нормативно-правових актів щодо НКС та
пам’яткоохоронного законодавства України, практики його застосування суб’єктами
публічної адміністрації, узагальнення історичних, вітчизняних та зарубіжних
наукових розробок комплексно дослідити адміністративно-правове забезпечення
охорони

нематеріальної

культурної

спадщини

в

Україні

з

наступним

обґрунтуванням теоретичних положень, виявленням його недоліків, визначенням
напрямів його удосконалення, включаючи вироблення пропозицій та рекомендацій
до пам’яткоохоронного законодавства України.
Досягнення мети опосередковується виконанням таких завдань:
–

довести, що правова охорона нематеріальної культурної спадщини

сформувалася як міжгалузевий самостійний інститут права, в основу якого
покладено норми адміністративного права України, що характеризується їх
обособленою єдністю;
–

виокремити напрями розвитку адміністративно-правового забезпечення

охорони нематеріальної культурної спадщини України, розкрити їх;
–

обґрунтувати необхідність комплексної правової і фізичної охорони в

сфері нематеріальної культурної спадщини;
–

визначити основні принципи правової охорони нематеріальної культурної

спадщини в Україні;
–

розкрити адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної

культурної

спадщини

в

Україні

щодо

змісту

управлінської

діяльності
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уповноважених суб’єктів публічної адміністрації в сфері охорони нематеріальної
культурної спадщини;
–

виокремити для законодавчого закріплення права носіїв нематеріальної

культурної спадщини в Україні;
–

визначити перелік адміністративних правопорушень щодо нематеріальної

культурної спадщини України;
–

сформулювати основоположні поняття в сфері нематеріальної культурної

спадщини, розкрити поняття охорони нематеріальної культурної спадщини з огляду
на адміністративно-правовий аспект;
–

розкрити поняття механізму адміністративно-правового забезпечення

охорони нематеріальної культурної спадщини;
–

розробити підходи щодо формування нової системи органів публічної

адміністрації у сфері нематеріальної культурної спадщини України шляхом
створення єдиної вертикальної структурної системи владних органів із визначенням
їх повноважень в цій сфері;
–

окреслити основні наукові положення щодо адміністративно-правового

забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні;
–

визначити поняття, зміст та цілі адміністративно-правового забезпечення

охорони нематеріальної культурної спадщини України;
–

розробити пропозиції щодо адміністративно-правового забезпечення

охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні з аналізу досвіду окремих
зарубіжних країн;
–

підготувати пропозиції та рекомендації про внесення змін та доповнень

щодо нематеріальної культурної спадщини до ЗУ «Про охорону культурної
спадщини».
Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають при здійсненні
охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні.
Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення охорони
нематеріальної культурної спадщини в Україні.
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Методи дослідження. обрані з огляду на поставлені мету й задачі.
Методологічну основу роботи становить сукупність сучасних методів і прийомів
наукового пізнання. Так, діалектичний метод пізнання явищ та процесів в
пам’яткоохоронній сфері, засади яких визначаються нормами адміністративного
права України, дозволив розглянути їх у еволюційному розвитку та взаємозв’язку
(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.2); метод філософської діалектики сприяв розкриттю
нормативно-правової бази щодо нематеріальної культурної спадщини України як
системи (підрозділи 1.1, 2.2). Логіко-семантичний метод, метод формальної логіки,
порівняльно-правовий метод, як і методи емпіричного узагальнення, зіставлення,
аналогії та екстраполяції, застосовувалися впродовж всього дослідження (розділи 1
та 2), що, зокрема сприяло розширенню понятійно-категорійного апарату в цій сфері
(підрозділи 1.1, 1.2., 1.3, 2.2., 2.3), виявленню недоліків адміністративно-правового
забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини (підрозділи 1.3, 2.3),
його механізму та напрями удосконалення (підрозділи 1.3, 2.3). Для обробки і
систематизації емпіричних даних використано сукупність логічних прийомів, які
дозволили всебічно дослідити джерельну (теоретичну, інформаційну та емпіричну)
базу цієї сфери (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1). За допомогою історично-правового
методу здійснено поетапне простеження взаємозалежності історичних реалій
(підрозділ 1.1), а інституційного методу – виявлення особливостей нематеріальної
культурної спадщини як загалом, так і за типами (видами) елементів (об’єктів)
(підрозділ 1.1). Використання системно-структурного методу сприяло розкриттю
правової сутності адміністративно-правового забезпечення охорони нематеріальної
культурної спадщини в Україні (підрозділ 1.3). Використовувалися прийоми
тлумачення як граматичний, систематичний, історичний, порівняльно-правовий та
ін. Це створило умови для логічного переходу від одиничних фактів до знань
узагальненого характеру (розділи 1 та 2). Методи аналізу, синтезу, моделювання
сприяли дослідженню наукових джерел і державних документів в цій сфері
(розділи 1 та 2), діяльності системи публічного адміністрування (підрозділ 2.2),
аналізу фактів і явищ в цій сфері, їх синтезу для дослідження адміністративно-
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правового

забезпечення

та

його

механізму,

розробки

пропозицій

щодо

удосконалення чинного законодавства України (розділи 1 та 2).
Науково-теоретичну основу дисертації становлять фундаментальні положення
загальної теорії права щодо осмислення адміністративно-правового забезпечення та
його механізму, розкриття його елементів в роботах таких відомих вчених як:
С. С. Алєксєєв, С. В. Бобровник, Ю. А. Дмитрієв, Ю. С. Жариков, О. В. Зайчук,
І. Ф. Казьмін,

Д. О. Керімов,

В. В. Лазарєв,

С. Л. Лисенков,

М. Н. Марченко,

Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, О. С. Піголкін, С. П. Погребняк, О. Ф. Скакун,
Т. І. Тарахонич, В. М. Хропанюк, Ю. С. Шемшученко та ін., а також праці провідних
адміністративістів:

В. Б. Авер’янова,

О. Ф. Андрійко,

О. М. Бандурки,

Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, А. С. Васильєва, В. М. Гаращука, І. П. Голосніченка,
Є. Є. Додіної,

Л. Є. Кисіль,

С. В. Ківалова,

О. М. Козиріної,

Ю. М. Козлова,

В. К. Колпакова, Н. І. Кудерської, Н. Р. Нижник, О. I. Остапенка, Ю. О. Тихомірова,
М. М. Тищенка, В. С. Шестака та ін., спираючись на які було здійснено дослідження
адміністративно-правового забезпечення охорони НКС, його змісту, мети та
сутності, визначення його поняття тощо. Наукові праці у сфері державного
управління щодо визначення та унормування структури органів державного
управління та їх повноважень В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчука,
В. П. Нагребельного,

Н. Р. Нижник,

Г. Х. Попова,

В. В. Цвєткова,

Ю. С. Шемшученко та ін., а також роботи Ю. Богуцького, Н. І. Кудерської,
В. С. Шестака та ін. щодо державного управління в сфері КС стали підґрунтям, для
розробки пропозицій щодо реформування системи уповноважених суб’єктів
публічної адміністрації та виокремлення проблем публічного адміністрування з
охорони НКС в Україні, для визначення повноважень органів державної влади та
органами місцевого самоврядування у досліджуваній сфері.
Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять узагальнення
практичної діяльності Організації Обєднаних Націй з питань освіти, науки і
культури; уповноважених органів публічної адміністрації України у цій сфері
(Міністерства культури і інформаційної політики та підвідомчих установ,
територіальних органів виконавчої влади, уповноважених органів місцевого
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самоврядування, ін.), узагальнені інформаційні довідкові видання, повідомлення,
звіти, стратегії, проекти, рекомендації, статистичні матеріали, політико-правова
публіцистика в сфері нематеріальної культурної спадщини, ін.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є
одним з перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням
теоретичних та практичних аспектів адміністративно-правового забезпечення
охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні. В результаті проведеного
дослідження сформульовано нові наукові положення та висновки, запропоновані
особисто здобувачем, основні з яких такі:
уперше:
–

встановлено, що правова охорона нематеріальної культурної спадщини є

міжгалузевим самостійним інститутом права, в основу якого покладено норми
адміністративного права України, які характеризуються їх обособленою єдністю;
–

виокремлено

основні

напрями

розвитку

адміністративно-правового

забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні та розкрито їх,
а саме: за елементним (об’єктним) складом нематеріальної культурної спадщини; за
суб’єктами публічної адміністрації уповноваженими в сфері нематеріальної
культурної спадщини та їх управлінською діяльністю; за структурою управлінських
відносин та поділом адміністративної діяльності суб’єктів уповноважених в сфері
охорони нематеріальної культурної спадщини; за контрольною (наглядовою)
діяльністю уповноважених суб’єктів публічної адміністрації щодо охорони
нематеріальної культурної спадщини; за узгодженням правових норм та усуненням
колізій щодо положень національного законодавства з охорони нематеріальної
культурної спадщини із відповідними положеннями та вимогами міжнародних
нормативно-правових актів в цій сфері; за реєстраційно-обліковою діяльністю в
сфері нематеріальної культурної спадщини; за здійсненням мапування культурних
просторів, окремих регіонів, областей, України з наявними об’єктами (проявами,
елементами) нематеріальної культурної спадщини (зі створенням електронних
версій); за здійсненням фінансування охорони нематеріальної культурної спадщини;
за юридичною відповідальністю та правопорушеннями щодо елементів (об’єктів,
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проявів) нематеріальної культурної спадщини фізичними і юридичними особами та
ін.;
–

обґрунтовано необхідність комплексної правової і фізичної охорони в

сфері нематеріальної культурної спадщини зважаючи на те, що ЗУ «Про охорону
культурної

спадщини»

нині

фактично

врегульовано

лише

питання

щодо

комплексної правової і фізичної охорони матеріальної культурної спадщини;
–

визначено основні принципи правової охорони нематеріальної культурної

спадщини, а саме: забезпечення системності й наступності при здійсненні державної
політики

щодо

нематеріальної

культурної

спадщини;

забезпечення

загальнодоступності науково-дослідних та вишукувальних проектів, здійснених
щодо

нематеріальної

культурної

спадщини;

збереження

автентичності

нематеріальної культурної спадщини; співробітництво уповноважених органів
публічної адміністрації, творчих спілок і колективів, громадських й наукових
організацій тощо щодо нематеріальної культурної спадщини, ін.;
–

розкрито адміністративно-правове забезпечення охорони нематеріальної

культурної

спадщини

в

Україні

щодо

змісту

управлінської

діяльності

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації в сфері охорони нематеріальної
культурної

спадщини,

а

саме:

а)

не

достатнім

визначенням

чинним

пам’яткоохоронним законодавством України їх цілей і завдань; б) недостатнім
законодавчим унормуванням обсягу їх повноважень, взаємодії та співпраці,
функцій, адміністративних процедур тощо; в) неналежністю законодавчого
визначення методів їх діяльності, способів засобів, механізмів які безпосередньо
впливають на практичну реалізацію цих повноважень, зокрема через невизначеність
чіткої вертикалі у системі владних органів щодо нематеріальної культурної
спадщини;
–

виокремлено для законодавчого закріплення права носіїв нематеріальної

культурної

спадщини,

зокрема:

брати

участь

в

інвентаризації,

охороні,

популяризації й актуалізації об’єктів (проявів, елементів) НКС; розробляти та
використовувати символи і знаки місцевої НКС, зареєстровані відповідно до
законодавства, з метою залучення до неї більшої уваги з боку громадськості;

12

пропонувати окремі об’єкти НКС для включення до Репрезентативного списку НКС
людства (ЮНЕСКО); д) сприяти уповноваженим щодо охорони НКС органам влади
у збереженні, використанні, популяризації та охороні об’єктів (проявів) НКС
відповідно до законодавства України, ін.;
–

визначено

перелік

адміністративних

правопорушень

в

сфері

нематеріальної культурної спадщини, а саме: допущення порушення вимог при їх
використанні, зокрема: безпосереднє або непряме доведення до публіки елементів
(об’єктів, проявів) нематеріальної культурної спадщини, які умисно видаються як
свої, або введення публіки в оману відносно джерела створення елементів (об’єктів,
проявів) нематеріальної культурної спадщини, або використання об’єктів (проявів,
елементів) нематеріальної культурної спадщини з представленням їх як об’єктів
(проявів, елементів) нематеріальної культурної спадщини іншої країни, що не є
фактичним джерелом; використання, що завдає збитку культурним інтересам
суспільства (країни), ін.;
–

надано

авторські

визначення

основоположних

понять

в

сфері

нематеріальної культурної спадщини, зокрема: правова охорона нематеріальної
культурної

спадщини,

види

нематеріальної

культурної

спадщини;

прояви

нематеріальної культурної спадщини; об’єкти нематеріальної культурної спадщини;
елементи нематеріальної культурної спадщини, ін.;
удосконалено:
–

поняття механізму адміністративно-правового забезпечення охорони

нематеріальної культурної спадщини визначено як сукупність адміністративноправових засобів, гарантій та відповідальності за допомогою, яких здійснюється
державна

політика

щодо

охорони

нематеріальної

культурної

спадщини;

охарактеризовано як взаємопов’язану систему адміністративно-правових засобів
реалізації державно-владних повноважень уповноважених органів публічної
адміністрації щодо охорони нематеріальної культурної спадщини та забезпечення
прав, свобод та інтересів особи щодо неї для приведення в дію цього
адміністративно-правового забезпечення, а також виокремлено його елементи:
власні

(засоби,

гарантії

та

адміністративна

відповідальність),

загальні
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(адміністративно-правові норми, юридичні факти та/або конкретні обставини,
адміністративні правовідносини, акти реалізації прав та обов’язків), організаційні;
його основні риси та основні ознаки;
–

підходи щодо формування нової системи органів публічної адміністрації у

сфері нематеріальної культурної спадщини шляхом створення єдиної вертикальної
структурної системи владних органів із визначенням їх повноважень в цій сфері, в
тому числі, шляхом створення на центральному рівні єдиного ЦОВВ;
–

визначення основоположних дефініцій, а саме: нематеріальної культурної

спадщини України; охорона нематеріальної культурної спадщини; носії елементів
(об’єктів, проявів) нематеріальної культурної спадщини; ін.;
набули подальшого розвитку:
–

узагальнення основних наукових положень щодо адміністративно-

правового забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні;
–

поняття, зміст та цілі адміністративно-правового забезпечення охорони

нематеріальної культурної спадщини в Україні;
–

пропозиції

щодо

адміністративно-правового

забезпечення

охорони

нематеріальної культурної спадщини в Україні з аналізу досвіду окремих
зарубіжних країн;
–

пропозиції та рекомендації про внесення змін та доповнень щодо

нематеріальної культурної спадщини до ЗУ «Про охорону культурної спадщини»,
зокрема, щодо повноважень суб’єктів публічної адміністрації щодо нематеріальної
культурної спадщини, перелік правопорушень при використанні об’єктів (проявів)
нематеріальної культурної спадщини, ін. (Додаток Б).
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріали
дослідження можуть бути використані у:
–

у науково-дослідній сфері: результати дослідження можуть бути основою

для подальшої розробки питань державної підтримки сфери нематеріальної
культурної спадщини в Україні;
–

у

сфері

правотворчості:

висновки,

пропозиції

та

рекомендації,

сформульовані в дисертації, можуть бути використані для удосконалення чинних і
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розробки проектів нормативно-правових актів, які сприятимуть підвищенню
ефективності

та

якості

адміністративно-правового

забезпечення

охорони

нематеріальної культурної спадщини в Україні;
–

у правозастосовній діяльності: використання одержаних результатів

дозволить покращити практичну діяльність уповноважених органів публічної
адміністрації та ін. у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні;
–

у навчальному процесі: матеріали дисертації можуть бути використані при

викладанні

навчальних

дисциплін

«Адміністративне

право»,

«Порівняльне

адміністративне право» та спецкурсу «Право культурної спадщини України»; при
підготовці підручників та навчальних посібників з дисциплін «Адміністративне
право», «Право культурної спадщини України»; при підготовці підручників,
навчальних посібників, методичних рекомендацій для студентів юридичних
факультетів, закладів вищої освіти у контексті висвітлення галузі охорони
культурної спадщини.
Апробація матеріалів дисертації. Теоретичні та практичні положення,
висновки і пропозиції, які містяться у дисертаційному дослідженні, результати
проведеного дослідження оприлюднено дисертантом на таких науково-практичних
заходах: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України:
недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 12–
13 лютого

2016 р.);

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Нова

перспектива Європейських інтеграційних процесів Молдови та України: правовий
аспект» = Сonferinta internationala stintifico-practica «O noua perspectiva a proceselor
de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic» (м. Кишинів, 25–
26 березня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Право, держава
та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції»
(м. Дніпропетровськ,

01–02 квітня

2016 р.);

Міжнародній

науково-практичній

конференції «Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку
вітчизняного законодавства» (м. Дніпро, 25–26 листопада 2016 р.); Всеукраїнській
науково-практичній

конференції

«Тенденції

та

пріоритети

реформування

законодавства України» (м. Херсон, 09–10 грудня 2016 р.); Всеукраїнському

15

«Круглому столі» «Концептуальні засади реформування адміністративного права та
фінансового права України в сучасних умовах» (м. Київ, 02 листопада 2018 р.);
Всеукраїнському круглому столі «Розвиток адміністративного законодавства в
умовах

реформаційних

процесів

в

Україні»

(м. Київ,

27 жовтня

2017 р.);

ІХ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Майбутнє науки
в обріях права» (м. Київ, 05 грудня 2018 р.; Всеукраїнському «Круглому столі»
«Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних
реформаційних процесів» (м. Київ, 01 листопада 2019 р.); ХІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній
Україні» (м. Рівне. 20 квітня 2021 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі сформульовані в дисертації положення та
висновки ґрунтуються на власних дослідженнях дисертантки. Ідеї та розробки, що
належать

співавтору

публікацій

за

темою

дисертації,

дисертанткою

не

використовувалися. В опублікованих у співавторстві наукових публікаціях
особистим внеском здобувача є всі дослідження, аналізи та висновки щодо
нематеріальної культурної спадщини, включаючи: авторська класифікація об’єктів
(проявів) нематеріальної культурної спадщини; низка авторських понять у сфері
нематеріальної культурної спадщини, в тому числі її охорони, а також висновок про
необхідність їх законодавчого закріплення; виокремлення заходів (процесів/засобів)
охорони необхідні в досліджуваній сфері; відокремлення захисту, охорони,
збереження об’єктів (проявів) нематеріальної культурної спадщини; розкриття
поняття «носії об’єктів (проявів) нематеріальної культурної спадщини» та
законодавче закріплення прав за носіями нематеріальної культурної спадщини;
висновки, що в Україні охорона нематеріальної культурної спадщини здійснюється
в основному на підставі низки міжнародних нормативно-правових актів щодо її
проявів та на їх підставі, які не знайшли достатнього розкриття вітчизняним
законодавством; основні принципи розвитку досліджуваної сфери; пропозиції по
введенню коефіцієнту життєздатності об’єктів нематеріальної культурної спадщини;
обґрунтування

необхідності

комплексного

захисту

в

сфері

нематеріальної

культурної спадщини та його складових; виокремлення та визначення повноважень
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владних органів та уповноважених структур у сфері нематеріальної культурної
спадщини України; висновок, що фізичні та юридичні особи повинні подавати для
узгодження до центрального органу виконавчої влади у сфері культурної спадщини
всі проєкти щодо нематеріальної культурної спадщини, з метою оцінки впливу і
забезпечення

їх

життєздатності;

запропоноване

унормування

взаємодії

уповноважених владних органів у сфері нематеріальної культурної спадщини із
спільнотами, групами, окремими особами, що є їх носіями; запропоновані джерела
фінансування заходів щодо охорони нематеріальної культурної спадщини;
визначення, що державний контроль у сфері нематеріальної культурної спадщини
має здійснюватися у порядку, встановленому в пам’яткоохоронному законодавстві
України, а вразі порушення - має бути передбачено юридичну відповідальність;
висновки: що останнє десятиріччя минулого століття слід вважати початком
пам’яткоохоронної діяльності в Україні щодо нематеріальної культурної спадщини;
що Україною, як державою-учасницею Конвенції ЮНЕСКО про охорону
нематеріальної культурної спадщини (2003 р.), неналежно виконані міжнародні
зобов’язання, зокрема, не створено відповідні владні органи та громадські
організації у сфері нематеріальної культурної спадщини, не прийнято відповідний
нормативно-правовий акт, який визначив би політику держави у пам’яткоохоронній
сфері тощо; що особливості щодо національної нематеріальної культурної спадщини
повинні бути визначені окремою главою у єдиному кодифікованому законодавчому
акті щодо культурної спадщини; виокремлені вимоги до ведення та формування
Переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, вимоги до включення в
нього; запропоноване виключення об’єкта нематеріальної культурної спадщини із
державних переліків об’єктів нематеріальної культурної спадщини на підставі
відповідного висновку експертизи, а з місцевих чи регіональних переліків –
органами, що їх створили у відповідності до відповідного положення про списки
(переліки) нематеріальної культурної спадщини; запропоноване: нормативноправове закріплення критеріїв для здійснення музеєфікації об’єктів нематеріальної
культурної спадщини; законодавче забезпечення обов’язкового відновлення або
реконструювання

об’єктів

нематеріальної

культурної

спадщини

на

основі
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достовірних і повних наукових даних; аргументована необхідність законодавчого
визначення питань створення та функціонування музейних установ, які мають
здійснювати

зберігання

об’єктів

нематеріальної

культурної

спадщини

у

природньому для них середовищі; визначено перелік стадій у процесі музеєфікації
об’єктів нематеріальної культурної спадщини; інше, що стосується нематеріальної
культурної спадщини.
Публікації.

За

результатами

проведеного

дослідження

опубліковано

20 наукових праць, серед них 5 наукових статей у фахових виданнях України з
юридичних наук, 4 публікації у зарубіжних наукови періодичних виданнях, 1
публікація в колективній монографії, 10 матеріалів тез та доповідей на міжнародних
та науково-практичних конференціях.
Структура та обсяг дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження
і складається з переліку умовних позначень, вступу, двох розділів, які містять шість
підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг
дисертації становить 253 сторінок, з них 193 сторінок – основний текст, 37 сторінок
– список використаних джерел (346 найменування), 24 сторінки – додатки.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ

1.1 Нематеріальна

культурна

спадщина:

характеристика

та

її

класифікація в Україні.
Нематеріальна культурна спадщина (далі – НКС) є невід’ємною складовою
культурної спадщини (далі – КС) кожної країни, результатом духовної діяльності
суспільства країни, який відображає широту та різноманіття культури народу
відповідної країни, яка створена ним за довгу історію свого існування. Вона як
основа національної самосвідомості являє собою сукупність заснованих на
національних традиціях форм культурної діяльності людської спільноти, що сприяє
формуванню толерантності, самобутності й наступності, зміцнює духовний зв’язок
поколінь і епох, відіграє ключову роль у творенні культури держави. Водночас НКС
не витримує економічної конкуренції з наполегливо і послідовно насаджуваною
масовою культурою, яка приносить величезний прибуток, але руйнує традиційну
ментальність народу й приводить до зміщень у системі ціннісних орієнтацій
суспільної свідомості у бік культурних сурогатів, а отже й деформації у самій
структурі етнокультури.
Проблемні питання охорони НКС як складової КС як окремого предмету
наукового дослідження в світі було започатковано у працях таких вчених: Емера де
Ваттеля [60], Гуго Гроція [75], Ф. Ф. Мартенса [173], М. К. Реріха [264; 265],
Г. Шклявера [311], Н. Мак’явеллі [166] та ін. У період з ХVІІІ – до початку ХХ ст.
відзначають зростання активності формування суспільної думки щодо необхідності
охорони та збереження окремих об’єктів КС, в зв’язку з посиленням ролі
громадських організацій, наукових товариств, місцевих спільнот тощо, проте
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виключно стосовно матеріальних об’єктів КС. Охорона НКС та її процеси в Україні
фактично не досліджувалися.
НКС, що передавалася на теренах України від покоління до покоління за
звичаєм, почала набувати правову охорону з 2008 року після ратифікації Конвенції
ЮНЕСКО про охорону НКС (далі – КпОНКС). Саме вона та результати
дослідження зарубіжного досвіду стали основою для розробки класифікації
елементів (об’єктів, проявів) НКС та визначення переліку процесів їх охорони в
нашій країні в даній роботі.
З початком розбудови державності України значна увага в науковій літературі
приділялася вивченню досвіду зарубіжних країн щодо охорони КС. Так, проблемні
питання охорони КС на міжнародному рівні, зокрема, щодо ролі міжнародних
організацій в ній, певною мірою було досліджено такими українськими вченими:
В. І. Акуленко [19–23],

Г. О. Анцелевич [35],

Н. І. Кудерська [151–153]

В. Н. Денисов [22],

Є. А. Ліньова [163],

В. В. Максимов [165],

Н. В. Михайлова [179], В. С. Шестак [309] та ін. Пам’яткоохоронну тематику в
Україні,

активно

мистецтвознавці

розробляли
та

B. В. Вечерський [64],
Г. Г. Денисенко [72;

ін.,

а

вчені
саме:

археологи,

Ю. С. Асеев [36–37],

В. А. Войналович [263],
73],

архітектори,

історики,

В. Є. Борейко [52],

В. О. Горбик [72;

С. З. Заремба [98–101],

73],

П. І. Скрипник [73],

П. П. Толочко [289] та ін. Проте їх роботи стосуються в основному матеріальних
об’єктів КС. Водночас, слід відзначити публікації щодо НКС низки вітчизняних
вчених: Н. Терес [284] (яка розглядала питання міжнародної охорони НКС),
В. О. Василенко [57] (що розглядала збереження НКС), Н. І. Кудерської [151; 152]
(що розглядала міжнародно-правову охорону НКС), але ґрунтовного правового
дослідження зарубіжного досвіду щодо охорони НКС не існує [137, с. 65].
Музеєфікацію, як процес охорони НКС, вивчали переважно музеєзнавці та
краєзнавці. Так, в зарубіжних країнах проблеми музеєфікації НКС та її
використання у музейній практиці розкривалися в окремих роботах з музеєзнавства,
зокрема:

М. Е. Каулен [106;

108],

І. С. Каменецького [106,

с. 390–393],
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Дж. Пінна [201, с. 4–9], О. Севана [268; 269; 270; 271], Е. Шулепової [312] та ін. В
Україні правові аспекти музеєфікації НКС не досліджувалися [146, с. 81].
Теоретичну основу дослідження утворюють фундаментальні положення
загальної теорії права щодо осмислення адміністративно-правового забезпечення та
його механізму, розкриття його елементів в роботах таких відомих вчених як:
С. С. Алєксєєв [254], Д. О. Керімов [109], В. В. Лазарєв [188], М. Н. Марченко [186],
Ю. А. Дмитрієв,

І. Ф. Казьмін

та

О. С. Піголкін [187],

В. М. Хропанюк [303],

С. В. Бобровник [48], Ю. С. Жариков [93], С. Л. Лисенков [162], Н. М. Оніщенко та
О. В. Зайчук [253], С. П. Погребняк [204], О. Ф. Скакун [272], Т. І. Тарахонич [281],
Ю. С. Шемшученко [307; 308] та ін., а також праці провідних адміністративістів:
В. Б. Авер’янова [2–9],
Д. М. Бахраха [46],

О. Ф. Андрійко [28–34],
Ю. П. Битяка [11;

О. М. Бандурки [42],
І. П. Голосніченка [18],

47],

А. С. Васильєва [58], В. М. Гаращука [11], Є. Є. Додіної [86], Ю. М. Козлова [117],
Ю. О. Тихомірова [286],
Н. І. Кудерської [152;

С. В. Ківалова [113],
153],

Л. Є. Кисіль [110–112],

Н. Р. Нижник [185],

О. I. Остапенка [195],

М. М. Тищенка [16], В. С. Шестака [309] та ін., спираючись на які було здійснено
дослідження адміністративно-правового забезпечення охорони НКС, його змісту,
мети та сутності, визначення його поняття тощо [131, с. 73].
Розробка та застосування основних понять у сфері КС розглядалися у працях
таких

вітчизняних

вчених:

В. І. Акуленко [20;

В. О. Василенко [57],

В. Горбик [72;

В. Ю. Докучаєва [88],

Н. І. Кудерська [151–156],

73],

22],

Р. В. Асейкін [38],

Г. Денисенко [72;

73],

І. П. Магазинщикова [23],

Ю. В. Опалько [191], І. В. Півовар [200], О. В. Усенко [294; 295], В. С. Шестак [309]
та ін., а також зарубіжних дослідників, зокрема: М. М. Богуславського [50],
Ю. О. Венєдіна [63], О. О. Копсергенової [128] та ін., але в більшості вони
стосувалися матеріальної КС. Так, через відсутність належної і достатньої
термінології в сфері НКС в Україні, а також єдності у визначенні існуючих термінів
(понять) та їх розумінні уточнено низку понять в сфері КС безпосередньо для НКС
та надано деяким низку авторських визначень в досліджуваній сфері.
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Окремі з них безпосередньо використані у чинних нормативно-правових
актах, приміром, щодо носіїв НКС, життєздатності НКС тощо – у Порядку ведення
Національного

переліку

елементів

нематеріальної

культурної

спадщини

України [216].
Слід

відзначити

низку

досліджень

щодо

становлення

та

розвитку

законодавства у сфері КС, але вони не стосувалися охорони НКС.
Наукові праці у сфері державного управління щодо визначення та
унормування структури органів державного управління та їх повноважень
В. Б. Авер’янова [2–9],
В. В. Галунько [69],

О. Ф. Андрійко [28–34],
В. П. Нагребельного [2;

Н. М. Пархоменко [198;
Ю. С. Шемшученко [308]

199],
та

182;

Г. Х. Попова [301],
ін.,

а

також

Г. В. Атаманчука [39],
283],

Н. Р. Нижник [185],

В. В. Цвєткова [304;
роботи

305],

Ю. Богуцького [51],

Н. І. Кудерської [151–156], В. С. Шестака [309] та ін. щодо державного управління в
сфері КС стали підґрунтям, для розробки пропозицій щодо реформування системи
уповноважених суб’єктів публічної адміністрації та виокремлення проблем
публічного адміністрування з охорони НКС в Україні, для визначення повноважень
органів державної влади та органів місцевого самоврядування у досліджуваній
сфері.
Науковий доробок вітчизняних і зарубіжних вчених, як показано вище,
засвідчив, що проблемні питання охорони КС досліджувалися багатьма науковцями,
але щодо МКС, а охорона НКС та її адміністративно-правове забезпечення є в
Україні майже не дослідженим та невисвітленим.
Нині експансія чужого в Україні загрожує знищенню власне українського
національного духовно-культурного продукту, що вироблявся впродовж багатьох
століть. Досі не напрацьовано чітких пріоритетів щодо підтримки національного
виробника в галузі народної традиційної культури, нема значних державних
капіталовкладень у документацію (збирання, фіксацію), дослідження, збереження й
пропаганду усної народної творчості [84]. Таке бачення вагоме для НКС в Україні, а
також підкреслює необхідність адміністративно-правового забезпечення її охорони.
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У другій половині XX ст. перед міжнародними організаціями, зокрема і
ЮНЕСКО, постали питання щодо охорони та збереження традицій, які з тих чи
інших підстав мають сутнісний характер як для окремої локальної культури, так і
для національних культур відповідних країн; фольклору; комплексу народної
культури певних країн; стрімко зникаючих природних мов; соціально-культурних
практик, ін. Саме тоді було започатковано бачення про необхідність міжнародної
охорони НКС, а далі й охорони НКС в окремих державах. В результаті цього
виникла необхідність наявності правового забезпечення охорони НКС в них,
зокрема, й адміністративно-правового.
На той час було визнано низкою документів ООН право корінних народів на
охорону, захист та використання НКС, зокрема Загальною декларацією прав людини
(1948 р.), Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права
(1966 р.), Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (1966 р.) та ін.
Так, у Декларації ООН принципів міжнародного культурного співробітництва
(1966 р.) зазначено, що: 1) кожна культура має гідність і цінність, які слід поважати
й зберігати; 2) розвиток власної культури є правом і обов’язком кожного народу;
3) в їх багатому різноманітті, різноманітності й взаємному впливі всі культури є
частиною загального надбання людства (ст. 1).
Відбулися зміни й у розумінні сутнісного змісту поняття НКС: від
виокремлення в ньому тільки шедеврів до включення їх носіїв. На початку
запровадження в світі охорони НКС дії вчених і цілих інститутів були спрямовані на
документування та збереження записів про зникаючі традиції, в чому і проявлялося
забезпечення охорони такої спадщини. Наразі охорона НКС здебільшого
спрямована на збереження живих традицій шляхом підтримки умов необхідних для
їх існування, культурного відтворення, що включає, зокрема, і: визнання відповідної
цінності за носіями НКС, передавачами НКС, необхідності забезпечення сукупності
обставин, які сприяють збереженню, відтворенню та передачі НКС наступним
поколінням тощо, що потребує належного адміністративно-правового забезпечення.
Важливим є не просто колекціонування або інвентаризація окремих елементів
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(об’єктів, проявів) НКС, а збереження всієї системи НКС країни як живої цілісності,
що має стати, вважаю, основним принципом цього забезпечення.
Тривалий час необхідність охорони НКС з метою передачі наступним
поколінням культурних здобутків і надбань народів світу вимагала правової
регламентації охорони такої спадщини. При цьому НКС та її охорона в основних
міжнародних пам’яткоохоронних документах згадувалася лише мимохідь та/або
таке виходило із їх загального змісту. Наприклад, у I Додатковому протоколі
(1977 р.) до Женевських Конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних
озброєних конфліктів (1949 р.), заборонено здійснювати будь-які ворожі акти,
спрямовані проти історичних пам’яток, творів мистецтва або місць відправлення
культів, які є культурною або духовною спадщиною народів [85].
Роки радянської влади на теренах України відзначилися націоналізацією
культури та матеріальних культурних скарбів водночас із започаткуванням
здійснення їх охорони державними структурами. Але слід відзначити і наступ на
НКС України шляхом їх обмеження (приміром, української мови), переробки
(зокрема, пісні, казки, билини, скази) чи знищення (НКС що підвищувала цінність
та/або самосвідомість української нації, зокрема, козацькі гімни, традиції козаків
характерників тощо) через створення загальної спільноти – радянський народ. При
цьому адміністративно-правового забезпечення охорони НКС на теренах України не
відбувалося, а її елементи (об’єкти, прояви), зокрема, традиції, звичаї, обряди,
ритуали тощо досліджувалася переважно як етнічна культура в основному
істориками, етнографами, краєзнавцями, ін.
Термін «нематеріальна культурна спадщина» на міжнародному рівні офіційно
став використовуватися з 1982 року після проведення в Мексиці циклу конференцій
під назвою «Мондіакульт», на яких було обумовлено необхідність приділення
особливої уваги її збереженню. Вже у 1989 році на одній з конференцій ЮНЕСКО
було ухвалено десятирічний план з розвитку ремесел у світі [143, с. 58].
Першим міжнародно-правовим офіційним документом щодо охорони НКС, а
саме її об’єкту – фольклору, стала Рекомендація ООН з питань освіти, науки та
культури про збереження фольклору (1989 р.) [262] (далі – Рекомендація про
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збереження фольклору). В ній підкреслено соціальне, економічне і політичне
значення фольклору в історії й сучасній культурі суспільств, визнано існування
небезпек, які йому загрожують, рекомендовано усім країнам – членам ЮНЕСКО
розробити спеціальні правові положення та плани організаційних заходів щодо
збереження і захисту традиційної культури [135, с. 136], яка не набула належного
правового розкриття в Україні.
В Україні зазначені міжнародні правові норми знайшли своє відображення у
Конституції України (1996 р.), як декларативні, хоча й не були належно розкриті
національними законодавчими актами [87]. Так, Конституція гарантує: сприяння
державою консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості,
традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної
самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11); визнає
державною мовою українську й зобов’язала державу забезпечувати її всебічний
розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території
України (ст. 10); дбання держави про задоволення національно-культурних і мовних
потреб українців, які проживають за межами держави (ст. 12); свободу літературної,
художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з
різними видами інтелектуальної діяльності, охорону законом КС (ст. 54) тощо [127].
Особливості діяльності у сфері традиційної народної творчості відображені у
ЗУ «Про народні художні промисли» від 21 червня 2001 року, що зобов’язав
державу охороняти, відроджувати, зберігати й розвивати народні художні промисли
як важливу складову духовної культури українського народу, врегулював правові,
організаційні та економічні відносини щодо них, визначив статус їх суб’єктів та
засади діяльності (ст. 3) [230].
У 2001 році було ухвалено Загальну Декларацію ЮНЕСКО про культурне
різноманіття, в якій вказувалося, що культура являє собою не тільки літературу і
мистецтво, а й «...спосіб життя, вміння жити разом, систему цінностей, традиції та
вірування...» [341], а також наголошено на особливій ролі культури в економічному
та соціальному розвитку, закцентовано на тому, що на сучасному етапі
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міжнародного співробітництва повага до культурного різноманіття може суттєво
вплинути на рівень світової безпеки. Приміром, наявність великого різноманіття
мов, які відбивають таку ж кількість світоглядів та світосприйняття. В цій
Декларації зазначається: «...необхідно зберігати, популяризувати і передавати
наступним поколінням КС у всіх її формах, що відбивають досвід і надії людства,
створюючи тим самим поживне середовище для творчості у всій її різноманітті й
заохочуючи дійсний діалог між культурами» (ст. 7) [143, с. 59; 341].
У вересні 2002 року на Третьому круглому столі міністрів культури країн –
членів ЮНЕСКО «НКС – дзеркало культурного різноманіття» було обговорено
пропозиції щодо вивчення, інвентаризації, документування, популяризації, охорони,
збереження цієї спадщини та прийнято Стамбульську декларацію. Держави –
учасниці

цього

міжнародного

форму

зобов’язалися

сприяти

проведенню

відповідної дослідницької роботи, складанню національних реєстрів, будь-якій
підтримці, визнанню та заохоченню «носіїв» НКС, забезпеченню передачі їх знань і
навичок наступним поколінням, розробити необхідну законодавчу базу й механізми
її імплементації із застосуванням та розвитком нових форм співпраці, обміну
досвідом, проведення двосторонніх та багатосторонніх консультації у цій
сфері [143, с. 59]. Однак, в Україні зазначені зобов’язання тривалий час не набували
своєї реалізації.
Вже

тоді

розумілася

необхідність

ухвалення

базового

міжнародного

нормативно-правового документу, що спирався б на такі основоположні принципи:
1) НКС повинна в основному

зберігатися

шляхом розвитку

творчості й

використання тими представниками суспільства, які є його творцями і носіями;
2) шляхом забезпечення можливостей для відтворення сприятливих умов і навичок,
пов’язаних з процесом створення, використання та передачі об’єктів НКС можливо
уникнути її втрати; 3) будь-який нормативно-правовий акт щодо НКС повинен
стимулювати, заохочувати й охороняти право і здатність громад продовжувати
використання своєї НКС шляхом розробки своїх власних підходів до управління та
становлення; 4) здійснення культурних обмінів і підтримка культурного діалогу
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повинні сприяти розвитку творчості в цілому за умови забезпечення визнання та
рівноправних обмінів [143, с. 60].
На 32-й сесії ЮНЕСКО у 2003 році була прийнята Конвенція ЮНЕСКО про
охорону НКС (далі – КпОНКС). Вона стала першим міжнародним інструментом
забезпечення правової основи щодо НКС. Дана Конвенція зобов’язала державиучасниці: формувати політику держави, яка підтримує та сприяє розвитку НКС;
створювати відповідні державні органи; формувати списки елементів (об’єктів,
проявів), проводити систематизацію й копіювання елементів (об’єктів, проявів)
НКС, створювати національні архівні фонди фольклору, організовувати музеї або
відповідні відділи тощо; сприяти науковим, мистецтвознавчим дослідженням;
готувати професійні кадри, зокрема фахівців для збору фольклорного матеріалу,
архіваріусів, фахівців з документознавства та ін.; забезпечувати доступ до НКС та
ін. [124; 143, с. 61; 146, с. 81–83].
Ще одним міжнародним документом щодо НКС стала Конвенція ЮНЕСКО
про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовиразу (2005 р.) [123;
135, с. 138]. Ця Конвенція є доповненням до КпОНКС і присвячена заохоченню
виробництва форм культурного самовиразу кожної країни й окремих народів. В ній
зазначено, що творчість окремих людей і народів в їх багатому різноманітті сприяє
їхньому економічному розвитку, а також розвитку й збереженню культурного
різноманіття у світі [143, с.63 ].
В Україні на виконання зазначеного було ухвалено Державну програму
охорони та збереження НКС на 2004–2008 роки (23.12.2004 р.) [80; 135, с. 137; 143,
с. 61], що стало початком формування адміністративно-правового забезпечення
охорони НКС в Україні. Метою цієї програми було створення належних умов для
охорони та збереження НКС, уповільнення процесу занепаду народної творчості
шляхом проведення культурно-мистецьких заходів, фольклорно-етнографічних
експедицій, наукових досліджень, науково-практичних конференцій та підготовка
наукових видань з питань фольклору та ін. Її виконання мало забезпечити підтримку
проведення на державному та регіональному рівні названих експедицій, і заходів;
створення державної системи дослідження, фіксації та збереження цінностей
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нематеріальної культури; створення системи заохочення молодих спеціалістів до
дослідження фольклору, вивчення народної творчості; збереження мережі закладів
культури та оптимізацію їх роботи, насамперед у сільській місцевості. Нею, зокрема
передбачалося [143, с. 61]: створити Державний реєстр творів НКС до 2009 року;
провести перепис збирачів фольклору, здійснити поглиблене вивчення фольклорноетнографічних та етнолінгвістичних особливостей регіонів за 2005–2006 роки. А у
2006 році КМУ було затверджено Концепцію державної програми збереження,
відродження і розвитку народних художніх промислів, яка повинна була стати
основою для фінансової підтримки їх розвитку. Після чого Мінкульт України мало
намір ініціювати прийняття КМУ комплексної Державної програми щодо
збереження і популяризації НКС [143, с. 62; 180]. Проте і нині цю програму в
Україні не ухвалено.
Однак, зазначене знайшло своє відображення в змінах та доповненнях до ЗУ
«Про культуру» від 14 грудня 2010 року, який закріпив поняття: «нематеріальна
культурна спадщина – це звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що
передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами та
групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, історії та
формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі
до культурного розмаїття і творчості людини» (п. 16 ст. 1); права громадянина у
сфері культури (ст. 6) й свободу творчості (ст. 7); право на доступ до культурних
цінностей та культурних благ (ст. 8); збереження КС, культурних цінностей та
культурних благ, зокрема НКС, включаючи традиційну народну культуру, мови,
діалекти й говірки, фольклор, традиції, звичаї та обряди, народні художні промисли
і ремесла, історичні топоніми тощо, обов’язок складання переліку елементів
(об’єктів, проявів) НКС центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сферах культури та мистецтв (ст. 16) та ін. [226].
В КпОНКС (ст. 2) [124] термін «нематеріальна культурна спадщина» означає
ті звичаї, форми показу та вираження, знання та навички, а також пов’язані з ними
інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами,
групами й у деяких випадках окремим особами як частина їхньої КС [133, с. 65].
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Окрім того, НКС включає також пов’язані з нею інструменти, предмети,
артефакти та культурні простори, вироблені людьми, процеси поряд із знаннями,
навичками й творчістю, які успадковуються і розвиваються ними, продуктами, які
вони створюють, а також ресурсами, просторами, іншими аспектами соціального та
природного характеру, необхідними для забезпечення їх стійкості.
За ЗУ «Про охорону культурної спадщини» (ст. 1) [234] КС є сукупність
успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів КС, зокрема й елементів
(об’єктів, проявів) НКС. НКС України є типом КС України та її складовою, як і
МКС. За аналогією класифікаації МКС слід вважати, що, приміром, у КпОНКС
визначено види НКС, які складаються з проявів НКС та окремих об’єктів НКС, які
не можна віднести до певного видового прояву, але відповідають даному виду [136,
с. 150]. При цьому прояви НКС охоплюють відповідні об’єкти НКС. Об’єкт НКС
може мати вираз одночасно у різних проявах або видах НКС, а тому запропоновані
види чи прояви НКС не повинні бути обмеженими відповідними нормативноправовими актами [136, с. 150]. Проте в науковій літературі та окремих підзаконних
актах їх називають елементами [136, с. 150]. На нашу думку, таке могло статися
через помилку у перекладі КпОНКС. Бо об’єкти НКС складаються з окремих
елементів НКС. Приміром, усні традиції і форми виразу є видом НКС, усний
фольклор – видовим проявом НКС (проявом НКС), пісні – об’єктами НКС, приспів
до пісні – елементом об’єкту НКС [136, с. 150]. Тому й надалі вважаємо за необхідне
дотримуватися структурування аналогічного щодо МКС та зазначеного у
вітчизняному пам’яткоохоронному законодавстві. А тому, вважаємо, законодавчого
закріплення потребує низка авторських визначень в сфері НКС:
•

НКС України є типом КС України та її складовою, що поєднує в собі

види НКС, які в свою чергу складаються з видових проявів НКС (проявів НКС) та
об’єктів НКС, які не можна віднести до певного видового прояву, але відповідають
певному виду [136, с. 150];
•

види НКС складаються з проявів НКС та окремих об’єктів НКС, які не

можна віднести до певного видового прояву, але відповідають даному виду [136,
с. 150];
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•

проявами НКС України є ті, що охоплюють характерні для них

сукупності об’єктів НКС України;
•

об’єкти НКС України – це продукти інтелектуальної діяльності та

духовних практик багатьох поколінь українського народу, що виокремлюються в
цілісну систему традиційних культурних видових проявів НКС України, які
функціонують у формі (вигляді) окремої мови, світоглядного уявлення, певних
знань, навичок, конкретної практики, суспільного досвіду, усталеної норми
поведінки, обряду, звичаю, виду чи жанру народного мистецтва, технології
традиційної української кухні, народного художнього промислу й традиційних
ремесел, форми показу та виразу, ін., у сукупності з інструментами, предметами,
специфічним одягом, аксесуарами, артефактами, культурними просторами тощо, що
визнані спільнотами, групами і, в деяких випадках окремими особами як частина
їхньої КС, мають цінність з естетичної, соціально-культурної, історичної та інших
точок зору, передаються із покоління в покоління відповідно у мовній, літературній,
музичній, хореографічній або театральній формах, значимі для збереження і
розвитку національно-культурної самобутності українського народу та внесені до
Переліку об’єктів НКС України;
•

елементи НКС є складовими окремих об’єктів НКС (Додаток Б).

Держави – учасниці КпОНКС можуть використовувати різні класифікації
НКС, адаптовані до конкретних умов окремої країни, додавати елементи, прояви
та/або нові об’єкти до вже наявних. Пропонуємо на розкриття статті 3 КпОНКС таку
класифікацію об’єктів НКС України, яка має бути відкритою, за видами та проявами
з наступним законодавчим закріпленням (Додаток Б):
1. Вид НКС усні традиції і форми виразу [136, с. 150; 142, с. 175], його
об’єкти:
1) усний фольклор включаючи билини, епоси, легенди, оповіді, казки,
історичні перекази, героїчні сказання, історичні пісні, чумацькі пісні, билини,
духовні вірші, ритуальну й не ритуальну поетичну лірику, привітання, заговори,
загадки, прислів’я, приказки, героїчні сказання, епос, билини (старини), чумацькі
пісні та ін. [142, с. 176; 145, с. 61];
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2) усна традиція, життєвий уклад та історія українського народу, відображені
у Вєдах, релігійних та/або літературних творах минувшини, у тому числі роботах
видатних авторів (приміром, твори Т. Шевченка, І. Котляревського, Є. Гребінки та
ін.), закріплені у законодавчих чи нормативно-правових актах (наприклад,
Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)*, Конституції УСРР (1919 р.), Конституціях
УРСР (1929, 1937, 1978 років) Конституції України та ін.), висвітлені у кінострічках,
телевізійних програмах, відповідно їх тексти, сценарії тощо [142, с. 176; 145, с. 62];
3) традиційні (сакральні) національні символи, знаки та ін. Наприклад,
Державний Прапор України [145, с. 62];
4) мова як прояв НКС. Українська мова є мовою найбільшого корінного
етносу України і невід’ємною ознакою його ідентичності, носієм НКС українського
народу [142, с. 176; 145, с. 62];
5) інші об’єкти (елементи, прояви), що відповідають цьому виду НКС [145,
с. 62].
2. Вид НКС: виконавські мистецтва, у тому числі акторська гра, музикування,
спів, танці, творчість: акторів і режисерів, що втілюється на сцені, естраді, цирковій
арені, радіо, кіно, телебаченні; твори письменників, драматургів; читців, які
перекладають

в

живу

мову

літературні

тексти;

музикантів,

співаків,

інструменталістів, диригентів, які озвучують твори композиторів; танцюристів, які
втілюють задуми хореографів, композиторів, лібретистів тощо [136, с. 150; 142,
с. 176-177; 145, с. 62]. Прояви НКС:
1) традиції і прояви музичного мистецтва, включаючи вокал, інструментальні,
танцювальні та інші мелодії тощо [142, с. 177; 145, с. 62];
2) творчість, представлена у синкретичній вербально-музичній формі, у тому
числі пісні з обрядового календарного циклу, колискові, плачі, голосіння, думи,
ритуальні весільні пісні, пісні під інструментальний акомпанемент, пісні без
інструментального акомпанементу, народні романси, народні релігійні пісні,
частівки, заклинання та інші пісні), яка є глибоким виявом психології народу,
відображенням його побуту та ін. [142, с. 177; 145, с. 62];
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3) традиції і прояви хореографічного мистецтва або хореографічної практики,
а саме танці, танцювальний простір тощо [142, с. 177; 145, с. 62];
4) мистецтво музикантів-інструменталістів, митців, засобом виразу яких є
синкретична мова (словесна, музична, драматична) та ін. [142, с. 177; 145, с. 62];
5) мистецтво театру, цирку, інтермедії, ін., засобом виразу якого є
синкретична мова: словесна, музична, драматична, хореографічна [142, с. 177; 145,
с. 62];
6) народні дитячі ігри, народні спортивні ігри та ін. [142, с. 177-178; 145,
с. 62];
7) інші об’єкти (елементи, прояви), що відповідають цьому виду НКС [142,
с. 178; 145, с. 62].
3. Вид НКС: звичаї, обряди, свята, які є фактично реалізацією традицій у
найважливіших моментах життя людини або навколишньої природи, у яких
сконцентровано суму знань народу і суспільну мораль [136, с. 151; 142, с. 178].
Об’єкти (прояви):
1) звичаї, тощо [142, с. 178; 145, с. 63];
2) обряди, церемонії, урочисті події, ярмарочна культура, традиційні
святкування, національні свята та ін. [142, с. 178; 145, с. 63];
3) національні традиції, традиційні культурні інститути (поради шанованих
людей і старійшин, дівочі посиденьки, родові й родинні традиції тощо) [142, с. 178;
145, с. 63];
4) інші об’єкти (прояви, елементи), що відповідають цьому виду НКС [142,
с. 178; 145, с. 63].
4. Вид НКС традиційні знання та звичаї, що стосуються природи та всесвіту, у
тому числі знання і практики, пов’язані з людиною, календарем, прикметами про
погоду, життям рослин і тварин, космосом, зокрема цілительські практики,
нетрадиційні медичні препарати, методи лікування, бойові мистецтва, інші об’єкти
(прояви), що відповідають цьому напряму виду НКС. Та інші об’єкти (елементи,
прояви), що відповідають цьому прояву НКС [136, с. 151; 142, с. 179; 145, с. 63].
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5. Вид НКС: знання та навички, пов’язані з традиційними ремеслами
(промислами) [136, с. 151; 142, с. 179; 145, с. 64]. Об’єкти:
1) технології вишивки*, виготовлення гобеленів, ткацтва, килимарства,
кошмоваляння, лозоплетіння, виготовлення паласів, доріжок, ляльок, оберегів та
ін. [142, с. 179; 145, с. 64];
2) досвід та навички ведення традиційного господарства (включаючи
землеробство,

охоту,

рибальство,

садівництво,

тваринництво,

птахівництво,

бджільництво та ін.), гончарне мистецтво, ковальське мистецтво, виготовлення
ювелірних виробів, кераміки, обробка глини, каменю, деревини, вовни, шовку,
шкіри та ін. [142, с. 179; 145, с. 64];
3) технологія й знання, пов’язані з приготуванням національних страв, напоїв
тощо, хлібна культура і традиції та ін. [142, с. 180; 145, с. 64];
4) технології виготовлення одягу (його носіння),речей буденних, весільних і
жалобних, господарського інвентарю, знарядь праці, пристосувань, що необхідні
для створення, відтворення, виконання, передачі й використання проявів НКС та
ін. [142, с. 180; 145, с. 64];
5) техніки й знання, пов’язані з традиційною архітектурою та будівництвом,
виготовлення речовин і красок із місцевої сировини, що використовуються в
будівельних

матеріалах

і

тканинах,

виготовленням

інших

матеріалів,

використовуваних в традиційних промислах і ремеслах та ін. [142, с. 180-181; 145,
с. 64];
6) технологія виготовлення музичних інструментів та ін. [142, с. 181; 145,
с. 64];
7) методи збору, збереження й використання лікарських рослин, народні
лікувальні практики та ін. [142, с. 181; 145, с. 64];
8) інші об’єкти (елементи, прояви), що відповідають цьому виду НКС.
6. Вид НКС: природне середовище та/або культурні простори, пов'язані з
НКС. НКС, що передається з покоління в покоління, створюється певними
спільнотами і групами у тісному зв’язку з природою, навколишнім середовищем і
власною історією.
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7. Вид НКС: матеріальні носії, за допомогою яких фіксувалися і передавалися
протягом історії об’єкти (елементи, прояви) НКС, що є матеріальними об’єктами або
середовищем, призначеними для відтворення та зберігання, цифрова спадщина,
приміром, аудіовізуальні носії, матеріали та їх архіви, а нині й відповідні пристрої
до комп’ютерних систем, зокрема для введення-виведення чи обробки інформації у
аналоговій та/або цифровій формі сигналу [142, с. 181; 145, с. 64].
За віднесенням до матеріального вияву об’єкти НКС можна поділити на три
категорії:
1) види культурної діяльності, що мають в результаті вираз у фізичній формі,
тобто процеси або результати цієї діяльності можна бачити, відчувати. Це ремесла,
обряди, танці, виробничі процеси, особливості побуту, традиції тощо;
2) способи виразу, не укладені у фізичну форму. Приміром, мова, пісні,
діалекти, усна народна творчість та ін.;
3) символічне і метафоричне значення різних предметів, яке зберігається у
вигляді повір’їв, забобонів тощо, а також форми традиційного духовного досвіду –
наставництво, просвітництво, виховання, лікування та ін.
Елементи (об’єкти, прояви) НКС є «живою культурою», а саме обряди,
традиції, танці та ін. підтримуються відповідним співтовариством, відправляються
певні культи тощо. Зважаючи на таке та для визначення необхідного ступеню й
заходів підтримки кожного об’єкта НКС, їх можна розподілити на такі три основні
групи (Додаток Б):
1) перебувають і функціонують в середовищі побутування;
2) продовжують функціонувати в середовищі побутування, але знаходяться
під загрозою через ослаблення інтересу до них спільноти, падінням попиту,
відсутністю учнів та іншими факторами;
3) не мають можливості існувати в середовищі природного побутування за
відсутності спеціальної підтримки. Такі об’єкти повинні зберігатися в штучному
середовищі, оптимальною формою якої є, приміром, музей-заповідник тощо.
З основних положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної
і природної спадщини (1972 р.) випливає, що поняття «спадщина» включає не тільки
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збереження в об’єкті спадщини пам’яті про минуле, а й забезпечення його
життєдіяльності через активне включення в процес функціонування і розширення
доступності його освоєння. Тому необхідно визначати життєздатність об’єктів НКС
як стан їх функціонування, що визначається наявними умовами їх розвитку та
потенціалом для здійснення їх безперервної передачі від покоління до покоління.
Для цього необхідно ввести коефіцієнт життєздатності об’єктів НКС, що має
вимірятися у відсотках. Так, об’єкт НКС, що використовується й нині майже без
змін матиме кж=100%, а той об’єкт, від якого залишилася тільки назва, – кж=0%
(Додаток Б). Цей коефіцієнт визначатиме ще й ступінь втрати об’єкту НКС, а також
необхідність вжиття певних заходів для його збереження [136, с. 149; 145].
За ступенем життєздатності об’єкти НКС можна класифікувати таким чином:
1) об’єкти, які характеризуються життєздатністю у носіях НКС, і є
репрезентативними для їх ідентифікації;
2) об’єкти, що існують в практиці невеликої кількості носіїв НКС, у більшій
мірі зберігаються у колективній пам’яті, але знаходяться під загрозою зникнення чи
можуть зникнути, якщо не буде вжито заходів щодо їх збереження і відродження;
3) об’єкти, які зникли з життя носіїв НКС, але мають історичне, культурне,
наукове значення і доповнюють культурне розмаїття традицій українського народу.
За аналогією з МКС об’єкти НКС можна поділити на такі категорії:
1) об’єкти національної НКС міжнародного значення, що мають виняткову
історичну, наукову і художню цінність для всесвітньої спадщини, включені або
передбачувані на включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО НКС людства,
а також мають важливе значення для пізнання історії та культури народів інших
країн;
2) об’єкти НКС загальнодержавного значення, що мають історичну, наукову і
художню цінність для історії і культури України;
3) об’єкти НКС місцевого значення, що представляють історичну, наукову і
художню цінність для історії і культури спільнот, груп, окремих територій тощо.
Віднесеність об’єктів НКС до категорій мають визначатися за результатами їх
експертизи.
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З врахуванням наведеного, вважаємо, що основними характеристиками НКС є:
a) анонімний характер походження творчості, популяризації та вдосконалення якого
постійно сприяють спільноти на основі традиційних моделей; б) передача в
основному усним шляхом, неформально, відповідно до традиції; в) поділ за
територіальним, етнічним, релігійним, віковими, статевими та соціопрофесійними
критеріями; г) сприйняття елементів (об’єктів, проявів) НКС як дуже важливих й
органічно пов’язаних з групами та/або спільнотами, в яких вони створені,
зберігаються і передаються; ґ) реалізація, виконання, актуалізація та/або створення
елементів (об’єктів, проявів) НКС в групах та/або співтовариствах з дотриманням
традиційних форм, моделей, змісту і технік та ін. [145, с. 60].
Зберігаючи своє основне значення, НКС несе в собі найважливіші властивості
й якості етнічного розвитку, відображаючи історичний шлях українського народу.
Законодавче закріплення вищеназваних класифікацій об’єктів (елементів, проявів)
НКС України сприятиме належному здійсненню їх охорони.
Особливістю НКС, як зазначалося раніше, є те, що вона передається живими
людьми і сприймається живою аудиторією, завжди має залишатися живою у
контексті сучасності, зберігати свій творчий характер. Слід пам’ятати й те, що давні
традиції можуть зберігатися у древніх родах, які проживають як на території
України, так і за її межами [145, с. 60].
Носіями НКС фактично є спільноти, зокрема корінні спільноти, групи та
співтовариства, що складаються з груп та/або окремих носіїв, за інтересами
(напрямами, територіям, проявам тощо), а в деяких випадках й окремі фізичні особи,
що володіють унікальною здатністю створювати, зберігати, відтворювати й
передавати іншим поколінням об’єкти (прояви) НКС в незмінних традиційних
формах і незмінними традиційними засобами, які збагачують культурне розмаїття та
сприяють розвитку творчих здібностей людини [145, с. 60]. Вони виступають не
лише передавачами культури, а й агентами самих заходів, пов’язаних зі спадщиною,
зокрема відіграють центральну роль у збереженні життєздатності НКС, зберігають
абсолютно різні форми її виразу тощо. Однією з найбільших загроз життєздатності
НКС є скорочення кількості як реальних досвідчених носіїв, так і тих, хто має

36

вчитися у них. Пропонується створити Список (перелік, реєстр) Носіїв НКС
України [136, с. 149].
За Порядком ведення Національного переліку елементів НКС України, носій
НКС – окрема особа або група(и) осіб, які є носіями та зберігачами знань про
елементи НКС і відтворюють їх [216]. На нашу думку, вказане визначення терміну є
не повним, а тому пропонується авторське визначення такого терміну: Носії
елементів (об’єктів, проявів) НКС – це спільноти, зокрема корінні спільноти, групи
і, в деяких випадках, окремі фізичні особи, що володіють унікальною здатністю
створювати, зберігати, відтворювати й передавати іншим поколінням об’єкти
(прояви) НКС в незмінних традиційних формах і незмінними традиційними
засобами, які збагачують культурне розмаїття та сприяють розвитку творчих
здібностей людини (Додаток Б) [137, с. 87-88; 147, с. 28].
Окрім того, пропонується законодавче закріплення таких прав носіїв НКС:
а) виявляти свою культурну ідентичність за допомогою об’єктів (проявів, елементів)
НКС; б) брати участь в інвентаризації, охороні, популяризації й актуалізації об’єктів
(проявів, елементів) НКС; в) застосовувати законодавчі норми та норми звичаїв у
відносинах

із

всіма

суб’єктами,

зацікавленими

у

вивченні,

збереженні,

популяризації та передачі об’єктів (проявів, елементів) НКС; г) розробляти та
використовувати символи і знаки місцевої НКС, зареєстровані відповідно до
законодавства, з метою залучення до неї більшої уваги з боку громадськості;
ґ) пропонувати окремі об’єкти НКС для включення до Репрезентативного списку
НКС людства (ЮНЕСКО); д) сприяти уповноваженим щодо охорони НКС органам
влади у збереженні, використанні, популяризації та охороні об’єктів (проявів) НКС
відповідно до законодавства України (Додаток Б) [145, с. 61].
Одним із способів (процесів) охорони НКС на міжнародному рівні КпОНКС
визначає ведення двох списків: Репрезентативний список НКС людства (аналог
Списку ЮНЕСКО Всесвітньої КС, що ведеться з 1977 року) та другий список
спрямований на облік об’єктів НКС, які потребують негайної охорони. Правом
номінування до цих Списків користуються тільки ті країни, які ратифікували
КпОНКС та виконали її умови. Україна до КпОНКС приєдналася 06 березня
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2008 року (ЗУ № 132-VI) [120, с. 165; 140, с. 159; 236]. Одним з найважливіших
питань задля забезпечення охорони НКС України є імплементація КпОНКС у
вітчизняне законодавство, приведення вітчизняного законодавства та практики його
реалізації до міжнародних стандартів, чого й нині не зроблено.
В ООН діє низка міжурядових організацій, що здійснюють важливі функції з
НКС, а саме: ВОІВ та Міжурядовий комітет ВОІВ з інтелектуальної власності,
генетичним ресурсам, традиційним знанням та фольклору, які організували низку
місій з метою встановлення потреб носіїв традиційних знань, що пов’язані з
питаннями інтелектуальної власності; Всесвітня організація охорони здоров’я, яка
здійснює важливу роботу щодо регулювання, обліку традиційних знань в галузі
медицини і ботаніки; Продовольча і сільськогосподарська організація ООН, яка
досліджує проблеми прав виробників сільськогосподарської продукції й проводить
географічне маркування продуктів та ін.
Нині законодавство України щодо НКС включає, зокрема, такі нормативноправові акти: Конституцію України, Закони України: «Про культуру» [226], «Про
охорону культурної спадщини» [234], «Про приєднання України до Конвенції про
охорону нематеріальної культурної спадщини» [236], «Про ратифікацію Конвенції
про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження» [241],
«Про народні художні промисли» [230], «Про освіту» [232], «Про телебачення і
радіомовлення» [250], «Про рекламу» [242], «Про професійних творчих працівників
та

творчі

спілки» [239],

«Про

засади

регіональної

політики» [220],

«Про

забезпечення функціонування української мови як державної» [218] та ін.; постанова
ВРУ: «Про

Рекомендації парламентських слухань на тему: «Законодавче

забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні» № 1565-VII від
03 липня 2014 року [243]; Укази Президента України: «Про розвиток національної
словникової бази» № 967 від 07 серпня 1999 року [245]; «Про проведення в Україні
у 2007 році Року української книги» № 1088 від 15 грудня 2006 року [237] та ін.;
«Державну програму розвитку культури на період до 2007 року», затверджену
постановою КМУ № 1235 від 06 серпня 2003 року [82], «Державну програму
розвитку і функціонування української мови на 2004–2010 роки», затверджену
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постановою КМУ № 1546 від 02 жовтня 2003 року [81], «Державну програму
охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2004–2008 рр.»,
затверджену постановою КМУ № 1732 від 23 грудня 2004 року [80], постанову КМУ
«Про

заснування

премії

імені

В. М. Гнатюка

за

збереження

та

охорону

нематеріальної культурної спадщини» № 841 від 31 серпня 2005 року [221] та ін.;
«Порядок ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної
спадщини України», затверджений наказом Мінкульту України № 1319 від
11 грудня 2017 року [216], «Положення про Експертну раду з питань нематеріальної
культурної спадщини при Мінкульті України», затверджене наказом Мінкульту
України № 439 від 22 травня 2017 року [207], «Про затвердження Національного
переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України», затверджений
наказом Мінкульту України № 105 від 12 лютого 2018 року [222], наказ Мінкульту
«Про уповноваження Українського центру культурних досліджень на науковометодичне забезпечення імплементації Конвенції ЮНЕСКО про охорону та
заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року» № 907 від
19 жовтня 2018 року [123] та ін.
У 2015 році Мінкульт України представило на громадське обговорення
законопроект «Про нематеріальному культурну спадщину» [231], який було
розроблено відповідно до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію
Україна – ЄС. Але він так і залишився законопроектом. Його мета є слушною й нині
для адміністративно-правового забезпечення охорони НКС в Україні: створення
правового підґрунтя для забезпечення охорони НКС, відповідно до вимог Конвенції
ЮНЕСКО та інших міжнародних угод у цій сфері, ратифікованих Україною;
визначення пріоритетів державної політики у сфері НКС; уточнення, визначення та
гармонізація термінології у сфері НКС зі світовими нормами та стандартами;
створення правових та організаційних механізмів діяльності у сфері НКС;
унормування специфіки ідентифікації та інвентаризації НКС, зокрема шляхом
створення та ведення переліків (реєстрів) цієї спадщини; відображення специфіки
заходів щодо охорони НКС, особливо тієї, що перебуває під загрозою зникнення,
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зокрема через формальну і неформальну освіту та активне залучення громадськості
до її охорони через відповідні програми та заходи.
За цим законопроектом НКС в Україні є цілісною системою традиційних
культурних проявів, продуктів інтелектуальної діяльності, суспільного досвіду і
духовних практик багатьох поколінь, а її охорона є обов’язком держави [22]. Проте
ухвалювати пам’яткоохоронні законодавчі акти за видовими проявами та/або за
типами об’єктів КС, як вважають провідні юристи у сфері культури, не є доцільним.
На нашу думку, з врахуванням особливостей національної НКС повинно бути
розроблено і ухвалено окрему главу (розділ) у єдиному кодифікованому
законодавчому акті щодо КС [143].
Ведення переліку елементів НКС України було започатковано у 2012 році
наказом Міністерства культури України від 14 грудня 2012 року № 1521 «Про
затвердження примірного зразка форми облікової картки елемента (об’єкта, прояву)
НКС України та визначення об’єктів НКС» [140, с. 161; 184]. Проте фактичне
Ведення переліку фактично відбулося з 2018 року: наказом Мінкульту України
№ 1319 було затверджено Порядок ведення Національного переліку елементів НКС
України (2017 р.) [139, с. 159; 216]. Ним було закріплено поняття «елемент НКС», як
форма вираження НКС, що передається від покоління до покоління, постійно
відтворюється спільнотами та групами і проявляється, зокрема, в усних традиціях,
виконавському мистецтві, звичаях, обрядах, святкуваннях, знаннях і практиках, що
стосуються природи та Всесвіту, навичках, пов’язаних із традиційними ремеслами
(народними художніми промислами), виховними й освітніми традиціями тощо [216].
Наприкінці 2020 року в Україні було відкрито Національний перелік елементів НКС
України

на

виконання

наказу

Мінкульту

України

№ 105

від

12 лютого

2018 року [183], який був опублікований на офіційному саті Верховної Ради України
та до якого було внесена всього 9 найменувань. В цьому переліку щодо них
зазначалися: назва елемента НКС, охоронний номер, галузь НКС, що представлена
елементом НКС, ареал сучасного побутування, носій елемента НКС тощо [183].
Нині нові елементи НКС України мають включатись до Національного переліку на
підставі рекомендацій Експертної ради з питань НКС, яка діє при Мінкульті
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України [184] та відповідно мають вносити зміни до такого переліку опублікованого
на офіційному саті Верховної Ради України, проте такі зміни не вносяться. А за
інформацією УЦКД станом на 01 вересня 2021 року до Національного переліку
елементів НКС України включено 26 елементів НКС [184]. Неузгодженість у
виконанні названих нормативно-правових актів щодо ведення Національного
переліку елементів НКС України підкреслює недостатність адміністративноправового забезпечення охорони НКС.
В Україні спостерігається відсутність належної правової основи щодо охорони
НКС через належно не сформовані уповноважені органи публічної адміністрації в
цій сфері, які б зосередилися на вирішенні проблемних питань щодо НКС, не
створено потужних громадських організацій тощо, а зазначені міжнародні
нормативно-правові акти, до яких приєдналась Україна, не набули належного
розкриття вітчизняними нормативно-правовими актами, приміром, й нині відсутня
належно унормована класифікація елементів (об’єктів, проявів) НКС, визначення їх
охорони тощо.

1.2 Адміністративно-правовий аспект охорони нематеріальної культурної
спадщини в Україні
НКС є ідентифікаційним чинником, що відображає багатовіковий досвід,
духовні стремління і творчі плоди багатьох поколінь, є базою сталого розвитку
суспільства, основою всього різноманіття напрямів, видів і форм культури
сучасного суспільства, дієвим засобом профілактики та подолання негативних
соціальних явищ, формування патріотичних і громадянських якостей особистості,
толерантності, виховання духовності й моральності, стабілізації та гармонізації
суспільних відносин [147, с. 27; 137, с. 86].
Особливим процесом охорони НКС можна вважати правову охорону через
здійснення попередження посягань на елементи (об’єкти, прояви) НКС, які
забезпечуються державою шляхом необхідного та достатнього унормування. Не
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припустимим за баченням багатьох вчених є ототожнення понять «охорона» і
«захист». Приміром, Н. І. Кудерська, аналізуючи низку робіт українських науковців,
слушно вважає, що «охорона» в юридичному розумінні означає позитивний стан
норм права, направлений на недопущення порушення суб’єктивних прав і законних
інтересів осіб, відображає статику правовідносин, а «захист» характеризується
динамікою через реалізацію засобів і форм, що передбачені законодавством для
відновлення правового становища потерпілого, притягнення винного до юридичної
відповідальності та застосовуються тоді, коли суб’єктивне право вже порушено [69,
с. 114; 152, с. 68]. А Р. Б. Шишка визначає, що правовий механізм держави повинен
регулювати відносини на користь людини, надати їй можливість без дозволу
реалізовувати належні права та правомірні інтереси, забезпечити високий рівень
охорони, а в разі порушення цих прав – своєчасний та ефективний захист [69, с. 114115; 310], це стосується і культурних прав, включаючи й щодо НКС, віднесених до
загальних прав людини зафіксованих, як в міжнародно-правових актах, так, і в
чинному законодавстві України і реалізація їх є конституційним обов’язком
держави (ст. 3) [127].
Правову охорону НКС можна розглядати як самостійний інститут права, що
характеризується обособленою єдністю правових норм. Інститут права, як вказує
О. Ф. Скакун, це система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою
правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних
відносин [118, с. 156; 153, с. 248]. Проте цей інститут права складається з правових
норм різних галузей, тобто є міжгалузевим [118, с. 156]. Зважаючи на те, що
головним призначенням інститутів права, як відомо, у межах своєї групи однорідних
суспільних відносин забезпечити суцільне, відносно закінчене регулювання, можна
зазначити, що інститут охорони НКС поєднує окрім норм адміністративного права
норми конституційного права України щодо права на доступ та користування
культурними цінностями, цивільного права щодо забезпечення самої правової
охорони елементів (об’єктів, проявів) НКС, міжнародного права щодо врегулювання
міжнародними

нормативно-правовими

актами,

кримінального

права

щодо
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відповідальності, приміром, за порушення законодавства про мову та ін. [118, с. 156;
131, с. 73].
За ЗУ «Про охорону культурної спадщини» охорона КС є системою правових,
організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних
та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна
реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту,
збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації,
ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів КС (ст. 1) [234]. Проте
зазначене, як і у всіх вітчизняних пам’яткоохоронних нормативно-правових актах
України, включаючи правила поведінки уповноважених суб’єктів щодо охорони КС,
здійснення захисту від протиправної поведінки і посягань, стосується більшою
мірою МКС. Якщо, для неї змістовими складовими «охорони» є: облік (виявлення,
вивчення, дослідження, наукова інвентаризація, оцінка вартості, реєстрація)
пам’яток; законодавче та нормативне забезпечення заходів із збереження об’єктів
КС; управління пам’яткоохоронною сферою та контроль за утриманням пам’яток;
забезпечення захисту історичного середовища шляхом встановлення зон охорони,
визначення меж історичних ареалів в системі історичних міст і сільських поселень;
здійснення

архітектурно-технічних

заходів

щодо

пам’яток

(реставрація,

функціональна адаптація, організація територій тощо); популяризація культурних
надбань,

просвітницька

робота

щодо

пам’яток

та

підготовки

фахівців

пам’яткоохоронної сфери [152, с. 69; 102, с. 44–66]. В сфері охорони НКС змістовні
складові, що є заходами охорони НКС не набули свого законодавчого закріплення.
А саме: виявлення елементів (об’єктів, проявів) НКС та їх носіїв; експертиза;
інвентаризація, ідентифікація, створення переліків елементів (об’єктів, проявів)
НКС; фіксація, документування, архівація; вивчення, наукові дослідження;
реконструкція,

реабілітація,

ревіталізація,

ревалоризація,

моделювання,

конструювання; збереження й захист елементів (об’єктів, проявів) НКС, їх
елементів, створення належних умов для творчості носіїв (передавачів, хранителів)
НКС, забезпечення їх творчого розвитку та захисту, доступ до інформації, моральна
та матеріальна підтримка; популяризація і поширення НКС, її пропаганда,
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актуалізація,

передача

наступним

поколінням;

музеєфікація,

консервація;

моніторинг елементів (об’єктів, проявів) НКС та їх елементів; контроль
використання; активне залучення громадськості, включаючи носіїв (передавачів,
хранителів) НКС, до її охорони та управління нею; вдосконалення пам’ятко
охоронного законодавства України, прийняття державних цільових програм,
спрямованих на охорону, включаючи дослідження, збереження, захист, передачу,
відродження, популяризацію і використання, елементів (об’єктів, проявів) НКС;
державний контроль за дотриманням законодавства України про охорону НКС;
встановлення юридичної відповідальності за порушення пам’яткоохоронного
законодавства України щодо НКС. Як справедливо зазначає Н. І. Кудерська щодо
матеріальних об’єктів КС, законодавчі норми, що регулюють питання захисту КС в
основному спрямовані на регламентацію порядку дій суб’єктів в цій сфері з метою
недопущення порушення гарантованих прав, максимального усунення можливостей
такого порушення або порядку відновлення порушених прав шляхом їх закріплення,
повноважень цих суб’єктів та органів державної влади, громадських організацій
тощо [152, с. 69]. А змістовими складовими захисту є, зокрема у разі загрози
небезпеки пошкодження, руйнування чи знищення пам’ятки – зобов’язання
приведення її до належного стану шляхом зміни виду або способу використання,
проведення роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту
та пристосування (ст. 27) [234], оголошення охоронюваними археологічними
територіями із встановленням правового режиму (ст. 31) [234]. Змістовними
складовими захисту щодо НКС можуть бути певні оперативні і довгострокові
заходи, що сприяють відродженню та життєздатності елементів (об’єктів, проявів)
НКС, які не визначені у чинному законодавстві України. Зважаючи на наведене,
захист НКС є частиною (складовою) охорони НКС.
Суперечливими є самі поняття «правова охорона» й «правовий захист».
В. А. Ойгензіхт підкреслює: «Саме поняття охорони суперечливе. Його то зводять
до сукупності захисту і відповідальності, то тільки до захисту, то до застосування
санкцій, то до всього регулювання прав, куди включають і захист» [152, с. 70; 188,
с. 20]. Н. С. Малєїн підкреслює: «Правовий захист – це система юридичних норм,
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спрямованих на запобігання правопорушенню та запобігання його наслідкам, а
пізніше відзначає, що «охорона права – ширше поняття, бо включає усі юридичні
правила щодо певного блага...» [152, с. 70; 167, с. 18–19], а на думку Г. Н. Стоякіна,
«правовий захист» включає три складові: видання норм, що встановлюють права і
обов’язки, які визначають порядок їх здійснення, захисту та застосування санкцій,
діяльність суб’єктів щодо здійснення й захисту своїх суб’єктивних прав і
попереджувальну діяльність держави та громадських організацій, а також діяльність
щодо реалізації правових санкцій, що, вважаємо, відповідає змісту поняття
«охорона» прав [152, с. 70; 277]. Слушним є бачення О. І. Харитонової сутності
«правової охорони» в адміністративному порядку, за яким у разі порушення вимоги
поводитись певним чином замість регулятивних правовідносин виникають охоронні
(регулятивні трансформуються в охоронні), підставою до чого є припис норми права
та вчинення адміністративного делікту [152, с. 70; 14; 302]. В цьому випадку йдеться
вже не про реалізацію встановлених адміністративно-правових регулятивних норм,
якими були визначені вимоги до поведінки зобов’язального суб’єкта, а про
реалізацію положень охоронних адміністративно-правових норм, які передбачають
встановлення нових прав і обов’язків [152, с. 70; 14; 302]. Вказане додатково
демонструє відсутність тотожності між поняттями «правової охорони» «правового
захисту». Таким чином, правова охорона НКС виступає сукупністю правових норм,
врегульованих заходів та засобів щодо здійснення їх охорони від посягань на
елементи (об’єкти, прояви) НКС, які забезпечуються державою шляхом необхідного
та достатнього унормування, обов’язкової для всіх міри належної і необхідної
поведінки

щодо

них,

а

також

наслідків,

що

настають

при

порушенні

пам’яткоохоронного законодавства.
К. Г. Булатов, досліджуючи сутність адміністративно-правового захисту,
виходив з визнання основоположною характеристикою єдиної державної влади
відносин «влада - підпорядкування» та здійснення державною владою специфічної
політичної функції захисту фізичних і юридичних осіб, а також з необхідності
методологічної

побудови

тричленного

ланцюжка

адміністративно-правового

захисту фізичних і юридичних осіб, до складу якого входять: публічна
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адміністрація, що перебуває в центрі та імперативно-владно пов’язує між собою два
об’єкти публічного управління з різними властивостями (перший – законослухняна
особа, яка потребує захисту; другий – особа, яка протиправно посягає на законні
права та інтереси першої) [152, с. 70; 14; 55]. А В. В. Галунько справедливо зазначає,
«адміністративно правова охорона» у широкому розумінні складається з елементів
адміністративно-правового захисту та охорони у вузькому розумінні, тобто з
сукупності статичної та динамічної діяльності публічної адміністрації, що
здійснюється на основі адміністративно-правових норм [152, с. 70; 14]. Тому
адміністративно-правова охорона – це система впорядкованої адміністративноправовими нормами діяльності публічної адміністрації, що спрямована на
попередження правопорушень (профілактику злочинів) та відновлення порушених
прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що здійснюються
засобами

адміністративного

права

з

можливістю

застосування

заходів

адміністративного примусу [152, с. 70; 14; 17]. Адміністративно-правову охорону
З. М. Рахлін розумів як виконавчо-розпорядчу діяльність органів державного
управління, що здійснюються у формі планування, обліку, контролю, перевірки,
виконання, підбору та розстановки кадрів, що є доречним й для досліджуваної
сфери. А адміністративно-правовий спосіб охорони він визначає як єдиний правовий
інститут, який складається з тісно пов’язаних між собою двох груп засобів: 1) ті, що
направлені на створення умов, які включають правопорушення та 2) ті, які
забезпечують

безпосередню

охорону

та

боротьбу

з

конкретними

правопорушеннями [152, с. 70; 14; 260]. А В. Д. Резвих визначив поняття
адміністративно-правового способу охорони як виконавчо-розпорядчої діяльності
державних органів та органів громадськості, змістом якої є попередження посягань
на майно, організація охорони та безпосередня охорона, а також засоби
адміністративного впливу у випадках і порядку, передбачених правовими
нормами [152, с. 70; 14; 261, с. 23]. Адміністративно-правова охорона може
виступати

у

вигляді

гаранта

суб’єктивних

прав,

надаючи

суб’єктам

адміністративного права простір для свободи та активності в поведінці, і в той же
час направлена на те, щоб виключити безлад і свавілля, унеможливити їх, погодити
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поведінку всіх суб’єктів з правом [152, с. 70; 14, с. 169]. Піднімаючи проблему
сутності розмежування понять адміністративно-правової охорони та захисту,
зазначав, що є слушним і для досліджуваної сфери, що вони характеризуються
наступним: адміністративно-правова охорона – більш широке поняття порівняно з
правовим захистом; адміністративно-правовий захист – це динамічні (активні)
норми, спрямовані на відновлення порушеного права та усунення перешкоджання
при його здійсненні; адміністративно-правова охорона – це позитивний статичний
стан норм права, направлений на попередження правопорушень у цій сфері,
забезпечення збереження майна та відновлення й усунення перешкод при його
здійсненні засобами адміністративного права [66, с. 192–198], що слід підтримати.
Зважаючи на наведене, адміністративно-правова охорона НКС є сукупністю
норм права щодо діяльності уповноважених суб’єктів публічної адміністрації в
сфері НКС направлених на попередження правопорушень у цій сфері, забезпечення
охорони елементів (об’єктів, проявів) НКС, врегулювання діяльності самих цих
суб’єктів, реалізацію їх діяльності в сфері охорони НКС. Адміністративно-правовий
захист НКС це сукупність норм права спрямованих на відновлення порушених прав
в сфері НКС та усунення перешкоджання при їх здійсненні.
Питання охорони НКС не знайшли належного унормування вітчизняними
пам’яткоохоронними законодавчими актами. Так, ЗУ «Про охорону культурної
спадщини» регламентує питання щодо МКС, проте деякі його норми стосуються й
об’єктів (проявів, елементів) НКС [137, с. 86-87; 142, с. 184]. Приміром, щодо
унормування визначень: виявлення об’єкта КС це сукупність науково-дослідних,
пошукових заходів з метою визначення наявності та культурної цінності об’єкта КС,
включаючи й об’єкти НКС, реабілітація це сукупність науково обґрунтованих
заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об’єктів КС,
зокрема й об’єктів НКС [147, с. 28], а охорона КС, є системою правових,
організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних
та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна
реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту,
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збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації,
ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об’єктів КС (ст. 1).
Охорона НКС, що включає в себе підтримку, розвиток, захист, збереження,
популяризацію її елементів (об’єктів, проявів), для подальшої трансляції їх
наступним поколінням є першочерговим завданням і найважливішим обов’язком
держави [137, с. 87].
За

КпОНКС

охорона

НКС

означає

заходи

з

метою

забезпечення

життєздатності НКС, включаючи її ідентифікацію, документування, дослідження,
збереження, захист, популяризацію, підвищення її ролі, її передачу, головним чином
шляхом формальної та неформальної освіти, а також відродження різних елементів
такої спадщини (ст. 2). Тобто охороні підлягають не лише окремі об’єкти (прояви)
НКС, а й їх складові елементи [137, с. 86; 147, с. 27–28].
Елементи (об’єкти, прояви) НКС підлягають державній охороні в першу чергу
від негативних факторів для запобігання порушення встановленого порядку їх
використання, їх зникнення, пошкодження або руйнування матеріальних носіїв, на
яких вони зафіксовані, інших дій, які можуть завдати їм шкоди. До факторів, що
нині негативно впливають на стан НКС в Україні, можна віднести:
•

відсутність

належної

нормативно-правової

основи,

включаючи

адміністративно-правове забезпечення охорони щодо НКС;
•

недостатність/відсутність фінансування щодо НКС як із центрального,

так і із місцевого бюджетів, зокрема на фольклорні експедиції, перевидання
існуючих досліджень фольклористів, робіт фахівців з народної хореографії,
сказительства та декоративно-прикладного мистецтва тощо;
•

наявність не сприятливої соціально-демографічної ситуації та низького

рівня добробуту населення;
•

незадовільна діяльність культурно-дозвіллєвих закладів, зокрема через

їх застарілу технічна оснащеність, низький рівень кваліфікації творчого персоналу,
неспроможність надавати сучасні послуги, спрямовані на збереження і розвиток
НКС;
•

екстенсивне освоєння природи без урахування місцевої специфіки;
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•

відсутність необхідної кількості кадрів у сфері НКС, зокрема фахівців-

фольклористів, етнографів, керівників фольклорних колективів, методистіворганізаторів з традиційної народної культури та ін.;
•

неналежні популяризація елементів (об’єктів, проявів) НКС та їх

відродження,

сприяння

культивуванню

моральних

цінностей,

розвитку

взаєморозуміння між народами і підвищенню загального рівня культури та ін.;
•

відхід з життя безпосередніх носіїв і хранителів (передавачів) НКC в

умовах відсутності вивчення зразків народного мистецтва;
•

відсутність належної координації діяльності всіх суб’єктів відносин

щодо НКС, включаючи уповноважені органи публічної адміністрації, заклади
культури і громадські організації;
•

недостатність підтримки на владному рівні практичних заходів щодо

охорони, збереження та відродження елементів (об’єктів, проявів) НКС та ін.
Для уникнення їх впливу на НКС та забезпечення належної їх державної
охорони необхідним є:
•

визнання проблем охорони, збереження та відродження НКС народів

України одними з основних задач соціально-економічного розвитку країни;
•

організація і визначення порядку діяльності спеціально уповноваженого

державного органу з охорони КС, включаючи НКС;
•

здійснення державного обліку об’єктів, що володіють ознаками

елементу (об’єкту, прояву) НКС, зокрема, формування бази даних на основі нових
інформаційних технологій, а саме створення і ведення відповідних переліків/
реєстрів елементів (об’єктів, проявів) НКС народів України, встановлення порядку
включення або виключення до/з них цих об’єктів, їх переміщення чи зміни категорії;
•

встановлення порядку формування переліку об’єктів НКС народів

України, рекомендованих державою спільно з носіями НКС, для включення їх до
Репрезентативного списку НКС людства і до Списку НКС, що потребує термінової
охорони, складені ЮНЕСКО;
•

проведення

державної

унормування порядку її проведення;

експертизи

об’єктів

НКС,

включаючи
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•

вдосконалення пам’яткоохоронного законодавства України;

•

прийняття державних цільових програм, спрямованих на охорону,

включаючи

дослідження,

збереження,

захист,

передачу,

відродження,

популяризацію і використання, об’єктів НКС;
•

розробка системи заходів щодо підтримки культурно-дозвілєвих

закладів, спрямованих на збереження НКС, її носіїв чи хранителів (передавачів);
•

популяризація НКС народів України засобами масової інформації;

•

вдосконалення наукового, методичного та кадрового забезпечення

діяльності установ культури, чия діяльність спрямована на виявлення, збереження та
розвиток НКС;
•

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства

України про охорону НКС;
•

встановлення

юридичної

відповідальності

за

порушення

пам’яткоохоронного законодавства України щодо НКС, зокрема за незаконне
використання елементів (об’єктів, проявів) НКС, за пошкодження або знищення
матеріального носія, на якому зафіксовано об’єкт НКС тощо;
•

здійснення державою міжнародного співробітництва у сфері охорони

•

укладення і організація виконання міжнародних договорів у сфері

НКС;
охорони НКС людства.
На нашу думку, основними принципами правової охорони НКС є:
1) обов’язковість збереження всієї системи НКС країни як живої цілісності;
2) здійснення збереження, захисту, популяризації та поширення елементів
(об’єктів, проявів) НКС [147, с. 29];
3) забезпечення системності й наступності при здійсненні державної політики
щодо НКС [137, с. 88; 147, с. 29];
4) використання світового досвіду в цій сфері [137, с. 88; 147, с. 29];
5) впровадження сучасних інноваційних та інформаційних технологій щодо
збереження, популяризації та поширення елементів (об’єктів, проявів) НКС [137,
с. 88; 147, с. 29];
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6) забезпечення загальнодоступності науково-дослідних та вишукувальних
проектів, здійснених щодо НКС [137, с. 88; 147, с. 29];
7) збереження автентичності НКС [137, с. 88; 147, с. 29];
8) співробітництво уповноважених органів публічної адміністрації, творчих
спілок і колективів, громадських й наукових організацій тощо щодо НКС та ін. [137,
с. 88; 147, с. 29].
Особливістю НКС є й те, що не тільки всі її об’єкти неможливо виявити та
підрахувати, а й визначити всі загрози щодо кожного з них [147, с. 29]. Охорона
майже кожного елементу (об’єкту, прояву) НКС унікальна, а тому, розуміючи її
складність, необхідно ретельно поставитися до її розробки та реалізації, приділити
окрему увагу унікальності кожного об’єкта НКС (його елементів, проявів), а також
культурним особливостям кожної місцевості країни, вжити підходящі індивідуальні
заходи щодо них [137, с. 88; 147, с. 29].
У світі вже давно дискутивною є проблема визнання права власності на
елементи (об’єкти, прояви) НКС. Складність полягає у тому, що на матеріальні
об’єкти КС поширюється дія норм цивільного права про власність, на відміну від
елементів (об’єктів, проявів) НКС. Приміром, не можливо довести право власності
єдиного аудіо -, відеозапису автентичного народного обряду конкретного
громадянина, який її отримав не в межах своєї службової діяльності. НКС нікому не
належить, фактично будучи власністю всього народу (народності, населення даного
регіону тощо).
Оскільки власника як такого немає [258], більшість учених слушно вважають
необхідною розробку та ухвалення охорони на кшталт suigeneris, відмінної від
авторського права, гнучкої та широкої. Захищатися має якась оригінальна
зафіксована (еталон) та/або втілена сукупність послідовності дій і слів при
здійсненні певних обрядів; послідовність в танці в сукупності з народним костюмом
тієї чи іншої місцевості, послідовність дій при здійсненні того чи іншого виду
народних промислів; види, способи і підбір кольорів вишивки, орнаменту та іншого
за умови прив’язки їх до певної місцевості, в межах якої склався той чи інший обряд
(промисел, танець, сказання тощо), де існують його соціально-побутова середовище
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(інфраструктура) і взаємозв’язку між усіма цими елементами [258], поєднаними у
об’єкті НКС. Це дозволило б корінним та місцевим громадам висловлювати свою
думку з приводу використання їх елементів (об’єктів, проявів) НКС іншими
особами, зокрема надало б можливість захищати їх від незаконного привласнення,
контролювати комерційну експлуатацію цих активів.
А тому елементи (об’єкти, прояви) НКС не можуть бути об’єктом (повністю
або частково) права власності або авторського права фізичних або юридичних осіб.
Тому пропонується після абзацу другого преамбули ЗУ «Про охорону культурної
спадщини» доповнити преамбулу наступним формулюванням: «НКС не може бути
повністю або частково об’єктом права власності чи авторського права фізичних
та/або юридичних осіб.» (Додаток Б).
Традиційно вважається, що поняття «охорона» в сфері КС, включає в себе або
ототожнюється із «захистом», «збереженням», «правовою охороною», «правовим
захистом» тощо, що є неприпустимим. Це неодноразово підкреслювали провідні
правники-науковці [152], адже охорона об’єкту здійснюється від встановленої
небезпеки або коли йому загрожує конкретна серйозна небезпека, існування якої
доведено; інші ж захист, збереження, тощо виступають самостійними процесами. На
нашу думку, для здійснення охорони НКС, в тому числі і правової охорони НКС в
Україні необхідним є впорядкувати адміністративно-правовими нормами такі
заходи (Додаток Б):
• виявлення елементів (об’єктів, проявів) НКС та їх носіїв [137, с. 88]. Для
такого є необхідним створення/підтримка відповідних організаційних структур із
юридичних та фізичних осіб, які професійна займаються збиранням та обробкою
елементів (об’єктів, проявів) НКС, а також здійснення, зокрема відповідних
експедицій, які є й важливою формою навчально-виховної й самостійно наукової
роботи учнів і студентів, оптимізації й обробки зібраних польових матеріалів,
досліджень, праць фахівців з НКС тощо; проведення за видовими проявами
щорічних конкурсів/фестивалів збирачів/носіїв/хранителів/передавачів елементів
(об’єктів, проявів) НКС, інших організаційних заходів;
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• експертиза. Об’єктами державної експертизи в сфері НКС повинні бути
елементи (об’єкти, прояви) НКС, що володіють ознаками НКС. Експертиза
елементів (об’єктів, проявів) НКС має проводитися з метою: 1) обґрунтування
включення елементів (об’єктів, проявів) НКС до відповідного переліку елементів
(об’єктів, проявів) НКС України; 2) визначення категорії елементу (об’єкту, прояву)
НКС; 3) обґрунтування виключення елементу (об’єкту, прояву) НКС із відповідного
переліку елементів (об’єктів, проявів) НКС України.
Для її здійснення створено у 2017 році експертну раду при Мінкульті України
на підставі Положення «Про Експертну раду з питань НКС при Міністерстві
культури України» [223];
• інвентаризація, ідентифікація, створення переліків елементів (об’єктів,
проявів) НКС [137, с. 88]. Інвентаризація являє собою на початку ідентифікацію
кожного окремого елементу (об’єкту, прояву) НКС. Кожна держава-учасниця
КпОНКС має ідентифікувати елементи (об’єкти, прояви) НКС за безпосередньої
участі

«співтовариств,

груп

і

відповідних

неурядових

організацій».

Під

ідентифікацією розуміється процес опису одного або більше елементу (об’єкту,
прояву) НКС (короткий опис його і його елементів, потім більш повний його опис,
тобто заповнення облікової картки об’єкта НКС у відповідному порядку), а також
виявлення його (їх) специфіки та відмінностей від інших об’єктів. Ідентифікація
НКС повинна привести до його інвентаризації, під якою розуміється систематизація
елементів (об’єктів, проявів) НКС в залежності від прийнятої класифікації та
створення відповідних переліків (банків даних). Особливу увагу слід приділяти тим
елементам (об’єктам, проявам) НКС, яким загрожує знищення або будь-які загрози.
Проте в Україні належне адміністративно-правове забезпечення таких відсутнє.
Кожна

держава – учасниця

КпОНКС

має

регулярно

оновлювати

«з

урахуванням ситуації, що склалася ... один або більш ніж один перелік НКС, що є на
її території» (ст. 12) [124]. Така гнучкість формулювання при не обумовленні
принципів класифікації, надає цим державам відносну свободу у підготовці
національних переліків, можливість формування їх структури на власний розсуд;
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• фіксація, документування, архівація елементів (об’єктів, проявів) НКС [147,
с. 29]. У світі існують побоювання, що фіксація елементів (об’єктів, проявів) НКС не
сприятиме охороні елементів (об’єктів, проявів) НКС, а зробить їх більш
доступними для широкої публіки, сприятиме їх незаконному привласненню та
використанню засобами, зовсім несподіваними для їх носіїв [137, с. 88; 147, с. 29].
Тому, приміром, використання традиційних знань має бути обумовлено «вільною,
попередньою й обґрунтованою згодою», особливо щодо священних і секретних
матеріалів культурного значення [147, с. 29]. Разом з тим надання права здійснювати
винятковий контроль над об’єктами традиційної культури може «задушити»
інновації, применшити суспільне надбання та виявитися важким завданням для
практичної реалізації [147, с. 29].
Документуванням є збір усіх документів стосовно елементів (об’єктів,
проявів) НКС для кращого розуміння їх форм, соціальних, культурних та
економічних функцій, методів передачі, історії тощо, основною метою якого є
вироблення майбутніх заходів з їх охорони й сприяння передачі майбутнім
поколінням. Так, наявна документація може допомогти в охороні елементів
(об’єктів, проявів) НКС, зокрема шляхом надання конфіденційного або секретного
запису їх тільки конкретній громаді – їх носію. Наприклад, офіційна документація та
реєстри традиційних знань можуть надавати підтримку деяким системам
спеціальної охорони, тоді як бази даних про традиційні знання (приміром, база
даних Індії про традиційну медицину) відіграють певну роль у захисній охороні.
Важливо законодавчо закріпити зв’язок такої документації зі стратегією у сфері
інтелектуальної власності.
Деякі країни розробили свої власні suigeneris (спеціальні) системи охорони
елементів (об’єктів, проявів) НКС. Так, у Киргизії правова охорона традиційних
знань виникає на підставі їх реєстрації носієм та/або володарем. Інші особи можуть
використовувати ці зареєстровані знання лише на підставі укладеного договору між
нею й цим носієм та/або володарем. Договір повинен передбачати положення про
відрахування платежів за використання традиційних знань до Фонду розвитку
місцевого співтовариства або Державного фонду розвитку системи використання
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традиційних знань [235]. А у деяких країнах діє спеціальне законодавство з охорони
виразу фольклору, приміром, відповідно до Тихоокеанської регіональної системи
щодо охорони традиційних знань і виразів культури «традиційні власники» мають
право дозволяти або не допускати використання цих охоронюваних виразів, при
цьому, якщо твір використовується в комерційних цілях, користувач повинен
ділитися вигодою з традиційними власниками;
• вивчення, наукові дослідження елементів (об’єктів, проявів) НКС, зокрема, і
в середовищі існування його носіїв або з артефактів чи письмових джерел [137,
с. 88]. Дослідження НКС може включати в себе ідентифікацію та документування
елементів (об’єктів, проявів) НКС з використанням традиційних і сучасних засобів
реєстрації для інвентаризації та пізнання цих елементів (об’єктів, проявів),
результати якого мають подаватися у формі опису, аудіо- і відеозаписів, фотографій
та будь-яких інших типів інформації про наявність елементів (об’єктів, проявів)
НКС у традиційному культурному просторі. Ці дослідження повинні здійснюватися
представниками установ і організацій, наділеними повноваженнями щодо його
проведення у спільнотах (групах), які є носіями НКС, та за їх участю, на відміну від
вивчення, що може здійснювати будь-хто. Такі дослідження (вивчення) НКС
повинні завершуватися розробкою документації на елементи (об’єкти, прояви) НКС,
створенням наукових, навчальних, методичних та популяризаторських робіт,
спрямованих на забезпечення життєздатності НКС, передачу знань про неї
наступним поколінням, підготовкою фахівців у сфері НКС;
• реконструкція, реабілітація, ревіталізація, ревалоризація, моделювання,
конструювання елементів (об’єктів, проявів) НКС [137, с. 88].
Ревіталізація

(відродження)

НКС

має

забезпечуватися

за

допомогою

відповідних заходів, особливо, якщо елемент (об’єкт, прояв) НКС має важливе
значення для ідентифікації спільноти та знаходиться під загрозою зникнення. Так,
нині актуальне застосування інтерактивних форм і методів щодо відтворення
фольклору, традиційних промислів, технологій, ін.
Реконструкцією може бути створення моделей (імітацій) втрачених елементів
(об’єктів, проявів) НКС для отримання інформації про їх функціонування, приміром,

55

у «живому музеї», а ревіталізацією – відновлення там їх здатності до функціонування
та самовідтворення. Повернення їх до життя подекуди вимагає не лише наукової
реконструкції, а й причетності вчених, педагогів, музейних співробітників до них для
належної організації їх передачі з покоління в покоління. Допустимим є застосування
електронних ресурсів для реконструкції їх віртуальними засобами, приміром, в
рамках музеєфікації шляхом музейної інтерпретації та наукової ревіталізації за
допомогою інноваційних технологій. Хоча сама процесуальність «живої» традиції, її
безперервність і динаміка не дозволяє належно здійснювати в музеї ревіталізацію
елементів (об’єктів, проявів) НКС [146, с. 81–89].
Моделювання є відтворенням елементів (об’єктів, проявів) НКС в реальній
дійсності у вигляді імітацій. Конструювання це використання об’єктів МКС і НКС
для створення нових об’єктів НКС на основі розробленої відповідним музеєм
концепції.
Реконструкція, ревіталізація, моделювання елементів (об’єктів, проявів) НКС
повинні відбуватися або реконструюватися з високою точністю на основі
достовірних і повних наукових даних, для запобігання втрати автентичності, що має
набути законодавчого визначення. За авторським визначенням, ревіталізація
елементів (об’єктів, проявів) НКС – це їх відродження, яке має забезпечуватися за
допомогою відповідних заходів розроблених спільнотою, для ідентифікації якої
такий елемент (об’єкт, прояв) НКС має важливе значення та знаходиться під
загрозою зникнення та відповідним органам виконавчої влади, що реалізує
державну політику в сфері охорони НКС (Додаток Б), а конструювання об’єктів
НКС – це використання об’єктів МКС і НКС для створення нових об’єктів НКС на
основі розробленої відповідним музеєм концепції (Додаток Б). Проте, інколи
вдається у музейному середовищі або у суспільстві відновити згаслий об’єкт НКС,
який може набути нових якостей, втрачаючи свої властивості та функції, таким
чином формується та насаджається новий духовний об’єкт в суспільстві, який
фактично знищує об’єкт НКС, це є не припустимим.
У разі відновлення об’єкта НКС без достатніх повних даних, вдаючись до
гіпотез, створюється його модель, що також потребує свого унормування. Ступінь
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достовірності такої моделі визначається тим, наскільки свідоцтва повні, а учасники
дії близькі до носіїв відповідних традицій. У музеях зазвичай створюються два типи
моделей: 1) імітативна – для демонстрації музейній аудиторії; 2) експериментальна –
для отримання нової інформації. Наприклад, реконструкція Дитинця Києва в його
історичних розмірах та оточенні у V–XIII ст., – імітативна модель, що дає змогу
дослідження культури, побуту і атмосфери Київської Русі, науковцям дослідникам
Національної академії наук України [152; 146, с. 81–89]. Вважаємо, що моделювання
об’єктів НКС – це їх відтворення у вигляді імітацій виконання, прояву, тощо
(Додаток Б);
• збереження НКС включає в себе заходи, що забезпечують життєздатність
елементів (об’єктів, проявів) НКС у їх оригінальній формі, і здійснюється
уповноваженими суб’єктами відносин у сфері НКС у співпраці з передавачами та
носіями НКС [142, с. 185]. Існують як загальні для всіх елементів (об’єктів, проявів)
НКС способи збереження, так й індивідуальні стратегії для окремих елементів
(об’єктів, проявів).
Загальний процес збереження НКС за баченням експертів ЮНЕСКО у їх
перших розробках поділявся на такі два види:
- теоретичний – робота в архівах, створення на них документації для їх
подальшого включення до Репрезентативного список НКС. Кожна державаучасниця КпОНКС має забезпечувати дослідження НКС, що є на її території за
участю спільнот та її носіїв для систематизації й включення до цього Списку, а
також для подальшої реалізації певних програм, розроблених для того чи іншого
об’єкта НКС;
- практичний – збереження на відповідних матеріальних носіях, а також
шляхом трансмісії або передачі знань з покоління в покоління. Однак даний процес
зовсім не означає відновлення спадщини в його первозданному вигляді. Для того,
щоб воно залишалося «живим» необхідно передавати основні навички або сенс того
чи іншого об’єкта.
Держави – учасниці КпОНКС мають вживати необхідних заходів для
забезпечення охорони НКС, що є на її території, ідентифікувати й визначати її
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об’єкти (прояви), їх елементи за участю спільнот, груп та відповідних неурядових
організацій (ст. 11) [124]. Однак, заходи/методи охорони НКС відрізняються від тих,
які використовуються при охороні МКС. Головна відмінність НКС полягає в тому,
що вона «жива» і має тенденцію до змін. Інколи зміни здатні додати її елементам
(об’єктам, проявам) нове забарвлення, й не завжди негативне. Тому при здійсненні
охорони НКС слід їх зберегти, не «заморозивши» при цьому й сприяючи розвитку
НКС [137, с. 87; 147, с. 29];
• популяризація і поширення НКС, її пропаганда, актуалізація, передача
наступним поколінням, зокрема через навчання та підвищення обізнаності
населення з питань НКС, підвищення ролі НКС в суспільстві, трансляцію, шляхом
здійснення освіти, виховання, організації різних культурних заходів, підтримки
діяльності щодо НКС освітніх й інформаційних установ, генерації нової культури на
основі НКС, підготовки фахівців у даній сфері, громадських заходів з культурного
обміну, інтерпретації авторської НКС у літературі й мистецтві, актуалізації НКС
через театралізацію, рольові ігри, діяльність клубів, будинків ремесел, аматорську
творчість, розвиток туризму, випуск видавничої продукції, аудіовізуальних засобів,
наукових, науково-популярних і навчальних видань, що сприяють збереженню
автентичності елементів (об’єктів, проявів) НКС [137, с. 88; 142, с. 189].
Окремий елемент (об’єкт, прояв) НКС вимагає певного підходу до
популяризації та поширення для досягнення найкращих результатів, зокрема
просування структурованої інформації про нього [147, с. 30]. Основною метою
такого є посилення важливої ролі кожного для сталого розвитку України й її
народу [147, с. 30]. Важливим є також включення елементів (об’єктів, проявів) НКС
у контекст сучасної культури, тобто «вдихання» в них без будь-яких змін нового
життя [147, с. 30]. Робота з актуалізації НКС і генерації на її основі нової культури
вимагає нестандартних, інтерактивних форм роботи. Їй сприяють етнографічні
краєзнавчі об’єднання, базові заклади культури, школи традиційної народної
культури, музеї, ярмарки, діяльність інтелектуалів, представників творчої еліти,
фахівців з НКС, ін. [147, с. 30]. Так, створення експериментально-музейного
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демонстраційного майданчика дозволить організувати роботу по її збереженню в
умовах, наближених до автентичних.
Нині популяризація НКС народів України вимагає особливої уваги
друкованих та електронних засобів масової інформації [137, с. 88; 142, с. 189; 147,
с. 30], хоча національні свята, фестивалі різного типу, у тому числі міжнародного
характеру, конкурси, культурно-просвітницькі акції нині широко висвітлюються у
засобах масової інформації. Одна із успішних форм популяризації – етнобрендінг,
який втілюється, зокрема, в етнотуристичних проектах. Популяризація повинна
відбуватися разом із процесом підвищення рівня етнокультурної компетентності як
у молодіжному середовищі, так і серед дорослого населення.
Способами пропаганди НКС, приміром, для міської спільноти за рішенням
місцевих уповноважених органів можуть бути: створення творчих колективів, що
працюють в сфері НКС; включення до Міського календаря заходів традиційних і
обрядових свят; взаємодія з національно-культурними громадськими організаціями
та об’єднаннями громадян з питань збереження і популяризації НКС; здійснення
науково-дослідницької діяльності з відродження втрачених технологій, історії та
методології дослідження НКС; взаємодія з підприємцями в сфері НКС; організація
виставок та ярмарків із залученням елементів (об’єктів, проявів) НКС; участь у
профільних заходах тощо.
Складність проблеми актуалізації полягає в тому, що в значній своїй частині
НКС існує не у межах професійної культури, яка має свої інститути та традиції її
збереження, а у культурі повсякденності, тобто поза інституціональну, з нечіткими
формами передачі цієї спадщини від покоління до покоління. До того ж у кожному
локусі, в кожен період його соціального буття виникає свій варіант НКС, що
знаходиться у постійному діалогу з іншими культурними феноменами. Актуалізація
НКС повинна ґрунтуватися не тільки на «автентичних» реконструкціях, а й на
живому інтересі сучасних людей до минулого, сприйматися ними не просто як щось
давно віджиле, а й як джерело таємних смислів і сакральних основ, значущих для
сучасної людини, запозиченні атрибутики;
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• музеєфікація, консервація елементів (об’єктів, проявів) НКС. Вважається, що
консервація НКС для її подальшого збереження безперспективна для «живих»
елементів (об’єктів, проявів) НКС тим більш у сучасному інформаційному
просторі [142, с. 187].
Музеєфікація є напрямком музейної діяльності, яка полягає у перетворенні
елементів (об’єктів, проявів) НКС в об’єкти музейного показу з метою
максимального збереження та виявлення їх історико-культурної, наукової,
художньої цінності [146, с. 82]. Під музеєфікацією НКС слід розуміти перетворення
елементів (об’єктів, проявів) НКС, які втратили механізми природної трансляції, в
об’єкти музейного показу з метою їх максимального збереження і актуалізації.
Приміром, музеєфікація об’єктів археологічної спадщини – писаниць, похоронних
комплексів, менгіри, ін., які представляють собою вираз світоглядних установок,
заснованих на міфах, епосі, обрядах тощо (музеєфікація об’єктів нерухомої МКС,
пов’язаних з НКС). Або предметів обрядової сфери, свят, артефактів, пов’язаних з
формами виразу знань і навичок, матеріалів про технології ремесел та промислів,
зафіксованих на аудіо-, відео-, цифрових носіях та ін. (музеєфікація об’єктів рухомої
МКС, пов’язаних з НКС). Такі підходи до музеєфікації НКС можуть існувати
автономно або в комплексі залежно від експозиційних цілей. Їх ефективність при
роботі з НКС в музеї визначається ступенем збереженості об’єктів життєдіяльності
народу. Ступінь автентичності того чи іншого об’єкту має вирішуватися шляхом
його верифікації. У свою чергу, для пересічного відвідувача важливим є ступінь
привабливості

й

інтерактивності

об’єкту,

яка

досягається

використанням

інформаційних і музейних технологій. Органічним переплетенням реконструкції,
інсталяції та нечисленного, але справжнього матеріалу досягається мета зображення
наступності епох. Одночасно реконструюються й елементи (об’єкти, прояви)
НКС [133, с. 66-67; 146, с. 81–89].
Втрачена традиція може бути відновлена в музеї, якщо збереглися достатні
для її ревіталізації свідоцтва. Так, вивчаючи інструменти і готові вироби, музеї
відновлюють забуті промисли і ремесла. Якщо свідоцтва недостатні, музеї можуть
створити живу модель процесу, проте в цьому випадку вона буде володіти якостями
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не автентичності, але достовірності. У разі реконструкції в ролі носіїв НКС можуть
виступати співробітники музею, члени музейних клубів і гуртків, відвідувачі.
Прикладом такої моделі є історична реконструкція середньовічних боїв, битв Другої
світової війни. Ступінь достовірності моделі визначається тим, наскільки свідоцтва
повні, а учасники дії близькі носіям НКС. Музеєфікацією елементів (об’єктів,
проявів) НКС, за звичай, займаються майстерні, музеї-заповідники, екомузеї, окремі
установи музейного типу, живі музеї та ін. [146, с. 81–89];
• моніторинг

елементів

(об’єктів,

проявів)

НКС,

як

систематичне

спостереження за станом їх охорони та життєздатності, виявлення змін, аналіз,
оцінка і прогноз стану, є необхідним засобом охорони НКС [142, с. 190].
Пропонується таке авторське визначення із наступним законодавчим
закріпленням: моніторинг об’єктів НКС – це систематичний контроль та
спостереження за станом їх охорони та життєздатності, особливо тих, що
потребують термінової охорони, з метою аналізу ефективності заходів щодо їх
належної охорони (Додаток Б).
Важливо дотримуватися принципу автентичності у сфері НКС, тому за основу
її об’єктів слід брати саме збережені їх спостереження й записи у природному
середовищі при прямій передачі від носіїв цих [142, с. 190; 147, с. 30] елементів
(об’єктів, проявів). Підвищенню можливості їх автентичного відтворення, приміром,
сприятимуть вчинення етнографічних експедицій в місця їх прояву, наукові
дослідження тощо [142, с. 190; 147, с. 30]. Названий моніторинг має відбуватися
щодо кожного окремого об’єкту (прояву, елементу) НКС у порядку затвердженому
нормативно-правовим актом уповноваженого ЦОВВ у сфері НКС;
• контроль використання елементів (об’єктів, проявів) НКС, який повинні
здійснювати уповноважені органи публічної адміністрації, громадськість [137, с. 88;
142, с. 190; 147, с. 31]. Носії НКС також мають бути наділеними правом здійснювати
контроль за усіма формами використання їх традиційних виразів культури,
включаючи твори, створені на їх основі, навіть, якщо вони не є копіями з
оригіналів [142, с. 190; 147, с. 31]. Авторське право України дозволяє ґрунтуватися
на творах іншої особи, за умови, що власний твір володіє достатньою
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оригінальністю,

але

не

закріплює

меж

між

законним

запозиченням

і

несанкціонованим присвоєнням, що потребує законодавчого визначення [142, с. 190;
147, с. 31];
• активне

залучення

громадськості,

включаючи

носіїв

(передавачів,

хранителів) НКС, до її охорони та управління нею, тобто забезпечення
життєздатності елементів (об’єктів, проявів) НКС серед нинішніх поколінь, їх
подальше існування серед майбутніх поколінь [137, с. 88; 142, с. 189; 147, с. 30]. За
своєю природою, як відомо, НКС має більш динамічний характер на відміну від
матеріальної, має здатність змінювати й формувати свої власні характеристики
нарівні з культурною еволюцією спільнот [142, с. 189; 147, с. 30]. Вона постійно
підтримується в актуальному стані, відображаючи культурну самобутність своїх
творців [142, с. 189; 147, с. 30] й носіїв, для чого необхідним є створення
сприятливих умов і механізмів щодо включення її елементів (об’єктів, проявів) в
сучасний культурний простір.
Слід підкреслити, що окремі складові такої охорони є окремими системами
відповідної низки дій (приміром, щодо збереження або захисту), проте всі зазначені
заходи потребують адміністративно-правового визначення.
Захист елементів (об’єктів, проявів) НКС, створення належних умов для
творчості носіїв (передавачів, хранителів) НКС, забезпечення їх творчого розвитку
та захисту, доступ до інформації, моральна та матеріальна підтримка. Захист НКС
включає в себе застосування оперативних і довгострокових заходів, що сприяють
відродженню та життєздатності елементів (об’єктів, проявів) НКС, особливо тих, що
знаходяться під загрозою зникнення [142, с. 185].
Правова охорона повинна бути щодо певної оригінальної зафіксованої та/або
втіленої сукупності елементів, що утворюють об’єкт НКС. Приміром, послідовність
дій і слів при здійсненні певних обрядів; порядок рухів у танці в сукупності з
народним костюмом тієї чи іншої місцевості; дії при здійсненні того чи іншого виду
народних промислів; види, способи і підбір кольорів вишивки, орнаменту тощо за
умови їх прив’язки до певної місцевості, в межах якої склався той чи інший елемент
(об’єкт, прояв) НКС та існує його соціально-побутове середовище (інфраструктура).
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Важливим є й збереження певного взаємозв’язку між ними. А тому комплексній
охороні підлягають:
1) елементи (об’єкти, прояви) НКС;
2) носії елементів (об’єктів, проявів) НКС;
3) природні простори та пам’ятні місця, існування яких є необхідним для
виразу НКС;
4) матеріальні носії, за допомогою яких фіксувалися і передавалися протягом
історії елементи (об’єкти, прояви) НКС.
На відміну від матеріального, оперування НКС супроводжується значними
складнощами, приміром, через її своєрідну невловимість, не можливість виміряти
або оцінити за стійкою шкалою, зберегти звичними способами, а тому більшість
заходів, спрямованих на охорону її елементів (об’єктів, проявів), мають ситуативний
і виключно рекомендаційний характер. Зважаючи на вказане названі заходи охорони
НКС як окремо так і в системі для окремих типів та видів елементів (об’єктів,
проявів) НКС мають набути свого законодавчого унормування в Україні.
Виходячи з реалій, пропонуємо авторське визначення понять, які потребують,
на нашу думку, подальшого законодавчого закріплення (Додаток Б):
- охорона НКС – це система правових, організаційних, фінансових,
матеріально-технічних, інформаційних та інших заходів, що здійснюються
уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації в межах їх компетенції,
зокрема з обліку, виявлення, наукового вивчення, ідентифікації, класифікації,
державної реєстрації, документування, спрямованих на забезпечення життєздатності
НКС, захисту, утримання, відповідного використання, актуалізацію, включення до
культурно-освітніх і навчальних програм, а також збереження та відтворення її
об’єктів в цілому або окремих їх частин, підвищення її ролі, створення умов для її
безперервної передачі від покоління до покоління [137, с. 87; 147, с. 28];
- правова охорона НКС – є сукупністю правових норм, врегульованих заходів
та засобів щодо здійснення попередження посягань на елементи (об’єкти, прояви)
НКС,

які

забезпечуються

державою

шляхом

необхідного

та

достатнього

унормування, обов’язкової для всіх міри належної і необхідної поведінки щодо них,
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а

також

наслідків,

що

настають

при

порушенні

пам’яткохоронного

законодавства [137, с. 87; 142, с. 185; 147, с. 28];
- збереження

об’єктів

НКС

або

їх

елементів

–

система

правових,

організаційних, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних та інших
заходів, а також науково-дослідних й дослідницьких робіт для забезпечення
життєздатності об’єктів НКС або їх елементів в їх оригінальній формі, а також їх
схоронності, зокрема й від потенційної небезпеки, для їх популяризації,
відродження, фіксування й передачі на матеріальних носіях, призначених для
зберігання [137, с. 87; 142, с. 185; 147, с. 28];
- захист об’єктів НКС або їх елементів – застосування оперативних і
довгострокових заходів, що сприяють відродженню та життєздатності об’єктів НКС
або їх елементів, що знаходяться під загрозою зникнення, потенційною небезпекою
привласнення окремою особою, іншою державою [137, с. 87; 147, с. 28];
- забезпечення передачі НКС прийдешнім поколінням – здійснюється
осередками народного мистецтва (у тому числі народних художніх промислів), що
відтворюють їх і виступають зберігачами, а також за допомогою виховних заходів,
включаючи підготовку спеціалістів в сфері НКС, шляхом створення умов для
передачі об’єктів цієї спадщини від їх носіїв до прийдешніх поколінь та видання
наукових, науково-популярних і навчальних робіт [137, с. 87; 142, с. 185; 147, с. 28];
- відродження об’єктів НКС або їх елементів – забезпечується за допомогою
заходів відродження й передачі у випадку, якщо такий об’єкт чи його елемент, що
має важливе значення для ідентифікації спільноти, перейшов у пасивну сферу
культури [137, с. 87; 142, с. 185; 147, с. 28];
- популяризація і використання об’єктів НКС або їх елементів забезпечуються
за допомогою громадських заходів по культурному обміну, а також за допомогою
видавничої продукції та аудіовізуальних засобів, що сприяють збереженню
автентичності;
- актуалізація об’єктів НКС або їх елементів – запровадження у сучасне життя
суспільства її проявів (об’єктів), підвищення її ролі у суспільстві [137, с. 87; 142,
с. 185; 147, с. 28];
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- музеєфікація об’єктів НКС або їх елементів – перетворення об’єктів НКС, які
втратили механізми природної трансляції, в об’єкти музейного показу з метою їх
максимального збереження й актуалізації;
- збереження зафіксованих об’єктів НКС – сукупність заходів, спрямованих на
упорядкування, зберігання та забезпечення доступу до архівів зафіксованих таких
об’єктів підприємств, установ та організацій всіх форм власності [94];
- інвентаризація НКС – створення та ведення переліків (реєстрів, списків)
об’єктів НКС [94];
- моніторинг стану об’єктів НКС і їх елементів – систематичне спостереження
за станом їх охорони та життєздатності, особливо тих, що потребують термінової
охорони, з метою аналізу ефективності заходів щодо їх належної охорони [94].
В Україні охорона НКС реалізується в основному на підставі низки
міжнародних нормативно-правових актів щодо її проявів та на їх підставі, які не
знайшли достатнього розкриття вітчизняним законодавством [142, с. 190; 147, с. 31].
Так, за Рекомендаціями ООН щодо збереження традиційної культури і фольклору
(1989 р.) фольклор в якості явища культури повинен зберігатися в інтересах
конкретної групи людей і самою групою (родина, професійні, національні,
регіональні, релігійні, етнічні та інші групи), самобутність якої він висловлює [142,
с. 190; 147, с. 31]. Зазначене в них є необхідним та важливим щодо інших елементів
(об’єктів, проявів) НКС з огляду на їх особливості [142, с. 190; 147, с. 31]. Фольклор,
будучи проявом індивідуальної або колективної інтелектуальної творчості,
заслуговує правової охорони, подібної до охорони, яку надає творам інтелектуальної
творчості [142, с. 190; 147, с. 31]. Така охорона фольклору виявляється необхідною в
якості засобу, що дозволяє його розвивати, забезпечувати спадкоємність і ширше
поширювати як в межах країни, так і за кордоном, без утиску відповідних законних
інтересів. Крім аспектів охорони проявів фольклору, пов’язаних з інтелектуальною
власністю, є різні категорії прав, які вже забезпечуються правовою охороною в
центрах документації та архівних службах, що займаються питаннями фольклору (F,
РЗТКіФ) [147, с. 31].
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Традиційні вирази культури захищаються у більшості країн не лише чинними
національними правовими системами (авторським правом і суміжними правами), а й
географічними

вказівками,

зазначенням

походження,

товарними

знаками,

сертифікаційними знаками [142, с. 190-191; 147, с. 31]. Так, сучасні їх переробки
охороняються авторським правом, а виконання традиційних пісень і музичних
творів підпадають під дію Договору ВОІВ [290] про виконання і фонограми
(1996 р.) [142, с. 191; 147, с. 31]. Товарні знаки можуть бути використані для
виявлення

споконвічних

мистецтв

або

музичних

творів,

якщо

вони

відповідають [142, с. 191; 147, с. 31] критеріям патентоспроможності (так чинить
Управління у справах мистецтв народу маорі Te Waka Toi у Новій Зеландії [290]).
ВОІВ також створила інтерактивний Інтернет-портал баз даних і реєстрів
традиційних ресурсів для використання патентними організаціями. На ньому
розташовані, зокрема база даних Індії «Спадщина в галузі медицини», реєстри
традиційних лікувальних методик, Міжнародна класифікація методів традиційної
медицини (ІСТМ), приміром, Китаю, Японії, Кореї.
Нині в світі розробляються дві форми правової охорони традиційних
знань [147, с. 31]:
• захисна охорона, що перешкоджає особам, які проживають за межами
громади-носія цих знань, набувати права інтелектуальної власності на них.
Наприклад,

сформована

в

Індії

база

даних

по

традиційній

медицині

використовується як доказ «відомого рівня техніки» патентними експертами, що
проводять оцінку заявок на видачу патенту. Захисні стратегії можуть бути також
використані для охорони священних культурних проявів, таких як сакральні
символи або танці [142, с. 191; 147, с. 31];
• позитивна охорона, як надання прав, що дають можливість громадам-носіям
цих знань сприяти поширенню їх, контролювати їх використання й отримувати
вигоду від їх комерційної експлуатації. Деякі форми використання традиційних
знань можуть бути захищені в рамках існуючої системи інтелектуальної власності.
Однак, міжнародна система інтелектуальної власності не повною мірою захищає
традиційні знання та традиційні вирази культури, приміром, жодна охорона,

66

обумовлена національним законодавством, не може вплинути на інші країни, а тому
є нагальна необхідність у розробці міжнародного правового документа, що
визначить спеціальну охорону [142, с. 185, 191; 147, с. 31; 290].
Для виконання статті 14 КпОНКС [124] в Україні слід унормувати, зокрема,
проведення наукових досліджень НКС, які мають здійснюватися представниками
установ та організацій, наділених повноваженнями по її вивченню, збереженню й
освоєнню у спільнотах – носіях НКС та за їх участю [142, с. 185; 147, с. 32]. Ці
дослідження повинні обов’язково включати ідентифікацію й документування
елементів (об’єктів, проявів) НКС з використанням традиційних і сучасних засобів
реєстрації для інвентаризації та пізнання. Їх результати у формі опису, аудіо- й
відеозаписів, фотографій та будь-яких інших типів інформації щодо цих елементів
(об’єктів, проявів), наявних у традиційному культурному просторі, мають
передаватися у встановлений строк на зберігання у визначені законом установи 147,
с. 32]. Такі дослідження повинні завершуватися розробкою документації щодо них,
виявленням загроз (небезпек), створенням наукових, навчальних, методичних і
популяризаторських програм (робіт), що забезпечать життєздатність елементів
(об’єктів, проявів) НКС, передачу знань про них прийдешнім поколінням і
підготовку фахівців у сфері НКС [147, с. 32].
Названі міжнародні зобов’язання України щодо НКС в основному знаходяться
у стані опрацювання чи розробки. Їх реалізацію мають забезпечувати органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до встановлених
повноважень, що повинно мати ресурсне забезпечення, зокрема передбачену
фінансову, матеріальну і структурну підтримку [147, с. 32]. Їхніми нормативноправовими актами має бути передбачено ухвалення відповідних освітніх програм
щодо підвищення обізнаності та інформування громадськості щодо НКС, зокрема
молоді; програм з підготовки кадрів у сфері НКС; низки заходів щодо здійснення
охорони НКС тощо [147, с. 32]. Мінкульт України забезпечує та координує
діяльність по збереженню, передачі, популяризації, відродженню та використанню
НКС через підлеглу йому структури, основу якої складають базові заклади
культури, наукові установи, навчальні заклади [147, с. 32]. Її рівень безпосередньо
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залежить від наявності на місцях відповідальних фахівців - знавців НКС, але
жодним вітчизняним нормативно-правовим та нормативним актом не передбачено
їх підготовку [147, с. 32].
Нині в Україні з різних причин спостерігаються тенденції до згасання усної
традиційної

творчості, забуття й відмирання автентичних

явищ народної

обрядовості, звичаєвості, пісенності, оповідальності, ін., головною з яких є не
визначеність

державної

політики

щодо

НКС,

відсутність

необхідних

пам’яткоохоронних нормативно-правових актів, не виробленість чітких пріоритетів
щодо підтримки носіїв НКС, обмеженість державних капіталовкладень у її
документування (збирання, фіксацію), дослідження, збереження, пропаганду
тощо [147, с. 32]. Недопустиме тривале ігнорування у країні унормування охорони
елементів (об’єктів, проявів) НКС та/або неналежність розкриття міжнародних
нормативно-правових актів щодо такого вітчизняним законодавством вже має
негативні наслідки, наприклад [147, с. 32]:
- щодо української мови. В порушення вимог Конституції України [127] та
цілей Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (1992 р.) [91; 147,
с. 32]. ЗУ «Про засади державної мовної політики» в попередній редакції практично
закріпив за регіональними мовами статус аналогічний державної. Він фактично
сприяв звуженню сфери застосування української мови, що спричинило соціальну
напругу в суспільстві, сепаратистські настрої, суперечення інтересам національної
безпеки України та поставив під загрозу її суверенітет і державне самовизначення.
Фактична дискримінація української мови на її власній батьківщині створила
напруженість у міжетнічних відносинах. Українське суспільство й нині потребує
законодавчого врегулювання проблем, що виникають у мовній сфері [147, с. 32];
- щодо традиційних знань. На відміну від світової практики в Україні офіційна
медицина називається «традиційною», а все інше щодо лікування – «народною й
нетрадиційною медициною». Причинами подальшої популяризації традиційної
медицини вважаються зростання алергічних захворювань внаслідок прийому
фармацевтичних препаратів та доведення ефективності народних методів і засобів з
їх природним впливом на організм людини. Центром управління цією діяльністю є
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Державне підприємство «Комітет з народної і нетрадиційної медицини Міністерства
охорони здоров’я України» [291]. Українське законодавство дозволяє займатися
народною та нетрадиційною медициною особам без спеціальної медичної освіти, що
вже створює певну небезпеку як пацієнтам, так й наявним традиційним знанням
через можливість їх некваліфікованого використання.
При цьому виникає ризик через неконтрольовано зростаючий трав’яний ринок
і його великий комерційний зиск, що можуть поставити під загрозу біологічну
варіативність зі збору врожаю сировини для трав’яних ліків та інших природних
продуктів охорони здоров’я, призвести до зникнення окремих видів рослин і
знищення природних середовищ існування ресурсів. Для збереження біологічного
різноманіття і традиційної культури Карпатського регіону було ухвалено Рамкову
конвенцію про охорону та сталий розвитку Карпат (2004 р.). Окрім того для охорони
біологічного розмаїття місцеві державні адміністрації вводять ліміти спеціального
використання природних рослинних ресурсів місцевого значення та збирання
лікарських рослин. З метою збереження дикої природи й підтримки ареалів
вирощування лікарських рослин у Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі Словенії під
керівництвом Європейського фонду регіонального розвитку здійснено пілотний
проект «Сприяння традиційному збиранню і використанню диких рослин з метою
скорочення соціального і економічного диспаритету в Центральній Європі» [330];
- щодо фольклорної культури. Українські казки в медіа просторі витіснені на
периферію. На українські народні казки відводиться 2–3 % від того, що ротується
нині в масовій культурі. Особливо це помітно по репертуару вечірніх теле- і
радіопрограм для дітей. Місце наших казок в них займають або народні казки інших
країн, або зовсім продукти сучасної поп-культури. Казки все більше перестають
бути об’єктом усної народної творчості. Їх передача від покоління до покоління
здійснюється в кращому випадку через сімейне читання або в якості дидактичного
матеріалу в дитячих садах і школах. Природно, при цьому з усього величезного і
різноманітного за сюжетами масиву українських казок найбільш міцно в дитячій
пам’яті закріплюються лише самі розтиражовані казкові герої – Івасик-Телесик,
Коза-дереза, Колобок на відміну від Котигорошка, Кирила Кожум’яки, язикатої
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Хвеськи та ін. [293]. Фольклорна культура кожного народу разом із мовою, як
відомо, є основою національної безпеки країни. Неувага до них – це втрата того
ґрунту, на якому ростуть і плодоносять генетична пам’ять народу, його розум, душа
і серце, формується сучасне та майбутнє буття кожної держави, у тому числі й
України.
Кожна держава – учасниця КпОНКС у рамках своєї діяльності з охорони НКС
прагне забезпечити якнайширшу участь спільнот, груп та, у відповідних випадках,
окремих осіб, які створюють, зберігають і передають таку спадщину, а також
активно залучати їх до управління такою спадщиною (ст. 15) [124]. Така охорона на
загальному рівні має забезпечуватися й шляхом надання їм свободи творчості.
НКС здатна найбільш ефективно сприяти сталому розвитку країни, проте, за
баченнями у ЮНЕСКО, вона сама знаходиться у безперервному розвитку.
Приміром, писемні різновиди мови не можуть нормально функціонувати без
підґрунтя, без постійного підживлення з рухливого усного мовлення, в якому,
власне, і відбувається реальне життя мови, постійний її, хоч і непомітний у
щоденному спілкуванні, рух. Усна мова має багато різновидів. Це і обласний
діалект, і розмовна мова міста, так зване міське койне, і різного роду жаргони –
соціальні, вікові, зокрема так званий молодіжний жаргон, сленг тощо. Усі ці
різновиди єдиної національної мови перебувають у постійному рухові і взаємодії.
Тому звуження сфери побутування мови не може не позначитися негативно на її
розвитку. Із замуленням і пересиханням усних джерел неминуче застигає й мертвіє і
писемно-літературна форма мови, хоч якою багатою і розвинутою вона б не
була [147, с. 33].
Недостатня увага до питань національної НКС, що вироблялася впродовж
багатьох століть, загрожує її втратою. Забуття або витіснення національної НКС на
периферію культурних процесів, втрата її елементів (об’єктів, проявів) загрожує
розпадом етнокультурних зв’язків, втратою народного імунітету, створенням чужих
проявів для природи етносу й аномалій у житті суспільства, руйнуванням
самобутності національної культури і, як наслідок, розмиванням та втратою у
прийдешніх

поколінь

культурної

та

національної

ідентичності [147,

с. 33].
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Позбавити українців образно-емоційно й раціонально-прагматично пізнавати світ,
відтворювати спадщину поколінь і творити рідною мовою нове – це позбавити їх
власної духовно-культурної сутності, національної ідентичності, що рівнозначно
фізичній загибелі. Нині здійснення охорони НКС або «живої спадщини» в Україні є
надзвичайно актуальним [147, с. 33].

1.3 Поняття,

зміст,

цілі,

механізм

адміністративно-правового

забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини в Україні
За Конституцією України до культурних прав людини і громадянина
віднесено право на доступ та користування культурними цінностями; право на
участь у культурному житті; захист авторських прав та прав на інтелектуальну
власність тощо [127]. Саме ці права особи визначають напрямок та зміст діяльності
держави в культурній сфері, зокрема, вона повинна забезпечувати збереження й
розвиток культури, включаючи й елементи (об’єкти, прояви) НКС. Отже існує
необхідність в належному адміністративно-правовому забезпеченні НКС та
запровадження дієвих механізмів реалізації в досліджуємій сфері [131, с. 73].
Обов’язок держави щодо охорони НКС закріплено у Конституції України
(ст. 11, 12, 54) [127]. Конкретизація цих положень, як віддзеркалення обов’язку
держави утверджувати і забезпечувати права людини у цій сфері, здійснюється в
інших статтях Конституції, які визначають повноваження органів державної влади
та місцевого самоврядування щодо забезпечення названого державою (зокрема,
Верховною Радою України (ст. 85), Кабінетом Міністрів України (ст. 116),
Автономною Республікою Крим (ст. 137), місцевими державними адміністраціями
(ст. 119), органами місцевого самоврядування (ст. 143). Окрім того ЗУ «Про основи
національної безпеки України» [233] культурні та історичні цінності визнані
об’єктами національної безпеки (ст. 3), а охорона, збереження та раціональне
використання КС є одним з пріоритетних напрямів політики держави у сфері
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культури [153]. Це підвищує відповідальність держави щодо забезпечення належної
і якісної охорони безпосередньо НКС.
Природа правового забезпечення інституту НКС полягає у визначеності та
гарантуванні реалій здійснення належної та якісної охорони НКС. К. В. Барсуков
відззначає, що адміністративно-правове забезпечення повинне відбуватися в
основних трьох напрямах: нормативно-правовому, науковому та інформаційному.
Він розглядає поняття «забезпечення», як діяльність уповноважених державою
органів щодо здійснення своїх функцій та , як результат цієї діяльності, що
виражається у фактичній реалізації правових приписів, прав і свобод громадян [43,
с. 7, 9, 12; 76, с. 47]. Отже адміністративно-правове забезпечення охорони НКС
полягає в діяльності уповноважених органів публічної адміністрації щодо
здійснення функцій з охорони НКС, реалізації норм права в такій сфері та наявності
належного нормативно-правового забезпечення охорони НКС.
В. А. Головко визначає його як регламентовану нормами законодавства
діяльність органів державної влади, зміст якої становить створення умов для
реалізації, охорони та захисту прав громадян за допомогою адміністративноправових засобів. До таких засобів віднесено засоби переконання та примусу, засоби
адміністративного

судочинства

та

засоби

безпосереднього,

прямого

та

опосередкованого захисту суб’єктів [71, с. 7–8; 76, с. 47], а М. В. Цвік, визначає
адміністративно-правове забезпечення, як цілеспрямовану дію, вплив на поведінку
людей і суспільні відносини за допомогою правових (юридичних) засобів [76, с. 46;
95, с. 327], з чим неможливо не погодитись, але вважаємо, за умови достатнього
(повного) адміністративно-правового забезпечення відповідної сфери, а саме, в
даному випадку щодо охорони НКС. Зважаючи на те, що сфера правового
забезпечення – це сукупність правил порядку управління, які можна і необхідно
впорядкувати за допомогою норм права і правових засобів [76, с. 46-47; 186, с. 457],
саме охорона НКС потребує не лише впорядкування, а і визначення необхідних
норм права і правових засобів.
Слід підтримати думку щодо визначення поняття «адміністративно-правове
забезпечення» О. В. Гуміна та Є. В. Пряхіна, які відзначають що у широкому
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розумінні «адміністративно-правове забезпечення» є упорядкуванням суспільних
відносин уповноваженими на те державою органами, їх юридичне закріплення за
допомогою правових норм, охорона, реалізація і розвиток, а у вузькому розумінні, в
залежності від того, про які суспільні відносини йде мова [76, с. 48].
Важливо для розуміння адміністративно-правового забезпечення охорони
НКС є думка Т. Г. Корж-Ікаєвої, що адміністративно-правове забезпечення – це
сукупність

адміністративно-правових

заходів,

спрямованих

на

створення

відповідних умов для ефективної реалізації, охорони, захисту й відновлення
порушених

прав

і

свобод.

Головними

його

ознаками

є:

1) сукупність

адміністративно-правових заходів і засобів; 2) система гарантій; 3) відповідні умови
реалізації, їх охорона, захист та відновлення; 4) регулювання переважно нормами
адміністративного

і

конституційного

права [76,

с. 47;

129,

с. 7–8].

Отже,

адміністративно-правове забезпечення охорони НКС це сукупність адміністративноправових заходів, спрямованих на створення відповідних умов для ефективної
реалізації охорони НКС [76; 131, с. 74]. Оскільки адміністративно-правове
забезпечення охорони НКС має бути сукупністю заходів, то доцільно розглянути
думку І. Б. Тацишина який під завданнями адміністративно-правового забезпечення
визначає комплекс заходів органів державної влади, що спрямовані на реалізацію
державної політики у певній сфері, які умовно можна поділити на такі групи:
1) економічні [76]; 2) нормативно-правові; 3) соціальні; 4) управлінські [76, с. 47-48;
282, с. 9; 306, с. 4, 7].
Слушною є думка О. М. Дручек [89] про двоякість терміну «правове
забезпечення»:

1) сукупність

встановлених

державою

гарантій

(статистична

компонента); 2) процес, діяльність уповноважених органів публічної адміністрації зі
створення умов (динамічна компонента), які є нерозривними і монолітними.
Аналогічним є бачення Г. С. Римарчук – як здійснення державою за допомогою
правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування суспільних відносин, їх
юридичне закріплення, охорона, реалізація та розвиток [266, с. 8].
Вважаємо, що «правове забезпечення» включає: сприяння реалізації охорони
НКС (шляхом позитивного впливу на формування їх гарантій); охорону НКС
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(шляхом

упровадження

заходів,

зокрема,

юридичних,

для

попереджень,

профілактики порушень пам’ятко охоронного законодавства в частині НКС);
здійснення охорони НКС (відновлення порушеного правового стану, притягнення
порушників до юридичної відповідальності). Проте для визначення самої
досліджуваної теми спостерігається певне обмеження. Тому погоджуємося із
визначенням правового забезпечення як здійснюваного державою за допомогою
правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування суспільних відносин
щодо їх юридичного закріплення, реалізації, охорони, захисту і відновлення [161].
Таким чином, адміністративно-правове забезпечення охорони НКС – це
сукупність адміністративно-правових заходів спрямованих на упорядкування й
врегулювання суспільних відносин у сфері охорони НКС та діяльності щодо неї
уповноважених державою органів зі здійснення функцій пов’язаних з охороною
НКС і результатів цієї діяльності шляхом закріплення відповідних адміністративноправових норм, а його об'єктом фактично виступає процес організації та здійснення
уповноваженими органами публічної адміністрації своїх повноважень щодо
здійснення охорони НКС та можливості особи реалізації прав у сфері НКС [131,
с. 74].
Слід погодитись з баченням О. М. Гуміна і Є. В. Пряхіна щодо структури
адміністративно-правового забезпечення, яка складається із таких п’яти його
елементів: 1) об’єкт; 2) суб’єкт; 3) норми права (норми адміністративного права);
4) адміністративно-правові відносини та їх зміст; 5) гарантії, заходи, засоби, форми
та методи адміністративно-правового забезпечення [76; 118, с. 152] У даному
випадку: 1) об’єкт – суспільні відносини (діяльність) щодо охорони НКС, які
потребують державного регулювання; суб’єкти – уповноважені державою орган (чи
органи) публічної адміністрації, який наділений повноваженнями щодо реалізації,
охорони чи розвитку таких відносин; 2) норми адміністративного права щодо
охорони

НКС;

3) адміністративно-правові

відносини

(правові

зв’язки,

що

виникають, розвиваються та припиняються між суб’єктом та об’єктом у процесі
реалізації приписів адміністративно-правових норм) у сфері НКС; 4) гарантії,
заходи, засоби, форми та методи адміністративно-правового забезпечення, що
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втілюватимуть на практиці у життя політику держави стосовно суспільних відносин
щодо охорони НКС [118, с. 152; 132, с. 305; 131, с. 74; 152].
Аналізуючи наведене, можна зробити висновок: адміністративно-правове
забезпечення охорони НКС представляє собою комплексну, системну діяльність, яка
здійснюється з боку держави та її уповноважених органів відносно кожного об’єкту
НКС окремо і в цілому. Основу такої діяльності складає відповідна нормативноправова база, яка повинна забезпечувати юридичне закріплення особливостей
процесів такої охорони щодо окремих елементів (об’єктів, проявів) НКС та, за
необхідністю, їх складових елементів, сприяти їх ефективному правовому
регулюванню, що своєю метою має забезпечити належне існування, розвиток та
функціонування цілого – НКС [118, с. 153; 132, с. 305].
Зміст адміністративно-правового забезпечення в досліджуваній сфері [132,
с. 305; 152, с. 46], як і адміністративно-правового забезпечення в будь-якій сфері,
визначається: а) прийняттям нових адміністративно-правових норм відповідно до
потреб суспільства і держави, тобто для належного і якісного забезпечення охорони
НКС. Приміром, потребують правового забезпечення відносини щодо музеєфікації
НКС; б) впорядкуванням і закріпленням на підставі здійснення публічного
адміністрування у пам’ятко охоронній сфері найбільш доцільних суспільних
відносин, зокрема, щодо статусу суб’єктів публічної адміністрації у досліджуваній
сфері; в) охороною врегульованих правом суспільних відносин щодо охорони НКС,
у тому числі й встановлення відповідальності за порушення вимог пам’ятко
охоронного законодавства в частині НКС [118, с. 154; 132, с. 305].
Основними цілями правового забезпечення [152, с. 46] є: 1) закріплення за
допомогою юридичних засобів існуючих суспільних відносин з охорони НКС;
2) стимулювання розвитку та поширення суспільних відносин, які відповідають
загальнодержавним та загальносуспільним потребам та інтересам щодо охорони
НКС; 3) створення умов для виникнення і розвитку необхідних типів і форм
суспільних відносин з охорони НКС; 4) усунення суспільних відносин щодо
знищення НКС, тощо [118, с. 154-155]. Слід відзначити, що адміністративно-
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правове забезпечення охорони НКС є недосконалим, вимагає подальшого розвитку і
потребує приведення у відповідність до визначених цілей.
Реалізація

адміністративно-правового

забезпечення

досягається

через

адміністративно-правове регулювання суспільних відносин, які виникають у цій
сфері [118, с. 155]. Це підкреслюється й завданнями адміністративного права, що
полягають не у закладенні чи розширенні правових засад власне державного
управління, спрямованого на реалізацію притаманних функцій держави, а у
належному та всебічному правовому забезпеченні умов, способів, форм та порядку
здійснення окремих обов’язків держави суб’єктами публічної адміністрації, у тому
числі й щодо охорони НКС. При цьому діяльність всіх цих суб’єктів має бути на
професійному рівні, відображеною у відповідних нормативно-правових актах і мати
суто правовий, законний характер.
В. Б. Авер’янов вказує, що державне управління слід розуміти не стільки як
здійснення загальної функції управління суспільними справами з боку держави,
скільки як виконання конкретних завдань, які за своїм характером властиві органам
виконавчої влади [5], які утворюють відповідну систему, що є «найважливішим
елементом механізму державного управління» [83]. Система таких суб’єктів в
першу чергу є публічною адміністрацією, що включає також органи державної
влади і місцевого самоврядування, уповноважені щодо НКС, що виконують функції
держави,

уповноважені

громадські

організації,

наукові

установи

тощо.

З

врахуванням поділу на три рівні, запропонованої В. Б. Авер’яновим, до системи, для
здійснення обов’язку держави щодо охорони НКС входять на національному рівні
такі владні органи: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів
України; на центральному рівні: центральні органи виконавчої влади; на місцевому:
територіальні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Яскравим прикладом діяльності публічної адміністрації щодо охорони НКС може
бути й ситуація, пов’язана із делегуванням органом виконавчої влади частини своїх
повноважень громадським організаціям, науковим установам тощо. Їх діяльність
забезпечується сукупністю правових норм, які відносяться до різних галузей права.
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Основний обсяг роботи у цій сфері покладено на всі суб’єкти публічної
адміністрації – органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші
суб’єкти, яким делеговано державно-владні повноваження у сфері НКС правову
основу діяльності яких складають норми адміністративного права. Адміністративне
право в процесі розвитку системи державного управління встановлює та регулює як
внутрішньо-, так і зовнішньо-управлінські відносини, як слушно зазначає
Н. С. Панова [196, с. 6].
Об’єктом адміністративно-правового забезпечення охорони НКС фактично
виступає процес організації та здійснення уповноваженими органами публічного
управління своїх повноважень щодо здійснення охорони НКС та можливості особи
реалізації прав у сфері НКС.
Організації, які з метою охорони певного прояву, об’єкту, елемента НКС,
здійснюють дії по внесенню такої НКС в Репрезентативний список НКС людства
повсякчас зіштовхуються з проблемами, які полягають у відсутності належним
чином визначених в національному законодавстві механізмів виконання вимог для
внесення в такий список, через що можна стверджувати, що наразі виконання
Україною зобов’язань взятих при ратифікації КпОНКС є здебільшого номінальним
та може бути охарактеризоване як виключно правове, а не організаційне, яке в
сучасних умовах є більш актуальним.
Таким чином, адміністративно-правове забезпечення охорони НКС являє
собою прийняття та реалізацію норм адміністративного права, завдяки діяльності
суб’єктів публічної адміністрації, а також інших органів, установ, підприємство,
об’єднань громадян та ін., включених у процес цього забезпечення. Воно має
здійснюватися всебічно у різних напрямках охорони і індивідуально щодо кожного
окремого елементу (об’єкту, прояву), завдяки чому досягається комплексність
такого забезпечення. Проте у науковій літературі питання про конкретний перелік
таких напрямів ще не досліджувався, що обумовлює необхідність такого.
Наведемо систему владних органів, які здійснюють адміністративно-правове
забезпечення охорони НКС:
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– Верховна Рада України визначає державну політику у досліджуваній сфері
охорони НКС, а також правові, економічні та соціальні гарантії її реалізації, систему
соціального захисту працівників у цій сфері. Зокрема, затверджує загальнодержавні
програми економічного національно-культурного розвитку, а згідно до ст. 92
Конституції України виключно законами України визначаються основи культури,
включаючи й КС (ст. 85, 92) [127];
– Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної політики щодо
матеріальної і НКС, її охорони, збереження, розвитку тощо, розроблення та
здійснення

загальнодержавних

програм

у

досліджуваній

сфері,

утворює,

реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші ЦОВВ
(ст. 116) [127; 134, с. 49; 141, с. 93];
– ЦОВВ (Міністерство культури України та інформаційної політики, інші),
підвідомчі органи та органи діяльність яких спрямовується і координується через
Міністра культури та інформаційної політики, що забезпечують проведення
державної політики у сфері культури, включаючи й НКС, та сприяння створенню
умов для задоволення національно-культурних потреб громадян України. З приводу
ознак системності державних органів, відмічено, що система органів управління
культурою України зараз об’єднує не тільки відповідне міністерство, а й інші органи
державної влади [334, c. 100]. З цим висновком можна погодитися, адже вказівка на
відкритість цієї системи відображує ті позитивні наслідки, що відбуваються в
нашому суспільстві останні два десятиліття [309, с. 216];
– спеціально уповноважені державні органи у сфері культури та мистецтва
та/або органи, установи, підприємства, наукові заклади, громадські об’єднання,
організації на які державою покладено забезпечення питань, пов’язаних із цією
сферою (Український центр культурних досліджень, Український культурний фонд,
Уповноважений із захисту державної мови тощо). Аналізуючи фахову літературу,
слід підкреслити, що недоліки діяльності останніх спричиняються неефективним
впливом держави на розвиток сфери культури, дублюванням функцій та відсутністю
цілісної системи заходів самого механізму адміністративно-правового забезпечення
НКС;
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– територіальні органи ЦОВВ що забезпечують проведення державної
політики у сфері культури, включаючи й НКС, та сприяння створенню умов для
задоволення національно-культурних потреб громадян України;
– місцеві державні адміністрації забезпечують на відповідній території
виконання державних і регіональних програм щодо НКС, а в місцях компактного
проживання корінних народів і національних меншин – програми їх національнокультурного розвитку (ст. 119; п. 2 ст. 2, статті 13 та 16) [127; 228]. В літературі
вказується на особливу роль місцевих державних адміністрацій при децентралізації
як базового рівня системи управління культурою та задоволення культурних потреб
територіальних громад, у тому числі й щодо охорони НКС [103, c. 96; 44, c. 71];
– органи місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію державної
політики у сфері культури, у тому числі і НКС, приміром, готують, затверджують та
реалізують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, які можуть стосуватися й охорони НКС
(п. 22 ст. 26, статті 27 та 30) [228], а також виконують делеговані їм повноваження
ОВВ щодо НКС. Враховуючи, що в країні відбувається децентралізація владних
повноважень вважаємо, що їх провідна роль щодо охорони НКС має набути
належного законодавчого врегулювання, зокрема в частині визначення механізмів
реалізації такого, покладення відповідальності за її здійснення.
Аналізуючи вказане, можна зробити висновок про зосередження управління
охороною НКС на рівні ЦОВВ, тобто спостерігаємо централізоване управління у цій
сфері. Такий підхід дозволяє більш чітко враховувати та розподіляти наявні ресурси,
здійснювати контрольну діяльність тощо, що є перевагами. Окрім того, як відмічає
О. С. Батіщева, централізація управління розвитком культури (включаючи й НКС)
дозволяє

ізолювати

культурний

сектор

від

впливу

негативних

факторів

глобалізаційних тенденцій. Хоча автор відмічає і недоліки такої системи (створення
тиску на державний бюджет, незначне залучення громадян у процес прийняття
рішень щодо вирішення проблем загальнодержавного рівня, певний протекціонізм у
прийнятті окремих рішень тощо) [45, c. 14]. Вказані недоліки централізованої
системи управління культурою обумовили висновок Н. С. Фесенко, що саме
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децентралізація державного управління сферою культури відкриває широкі
перспективи щодо його удосконалення [298, c. 11–13], але, нашу думку, не для
охорони НКС. Зазначене стосується й охорони НКС.
Дослідженню

проблематики

механізму

адміністративно-правового

забезпечення в науці адміністративного права присвячено чимало наукових праць.
Так, приміром, Т. Г. Корж-Ікаєва робить висновок, що механізм адміністративноправового забезпечення визначається як цілісна система адміністративно-правових
норм та структурно взаємопов’язаних між собою його суб’єктів, які створюють
надійні умови для реалізації, охорони, захисту й відновлення [129, с. 7–8; 131, с. 74],
а В. І. Марчук – структуру механізму адміністративно-правового забезпечення
відображає наступним чином: 1) норма права (адміністративно-правова норма);
2) правові

відносини

(адміністративно-правові

відносини);

3) принципи

дії

механізму забезпечення порядку управління; 4) стадії порядку управління і їх
забезпечення; 5) гарантії здійснення порядку управління; 6) акти застосування норм
права [175, с. 9]. А. В. Філіппов щодо адміністративно-правового забезпечення
безпеки цивільної авіації розглядає його механізм як такий, що включає в себе:
норми права, правовідносини, процес реалізації зазначених правових норм через
визначені в цих нормах форми і методи адміністративно-правового забезпечення,
які

можуть

бути

правовими

та

не

правовими

(управлінськими,

організаційними) [299, с. 8]. В. Васьковська зазначає, що елементами механізму
забезпечення прав є гарантування, реалізація, охорона, захист та відновлення [59,
с. 25], а О. Скакун у механізмі забезпечення (прав) розрізняє механізм охорони та
механізм захисту [272; 90, с. 229–230].
Механізм адміністративно-правового забезпечення, як відомо, має багато
спільних і похідних ознак із механізмом правового регулювання, механізмом
реалізації та забезпечення прав, свобод і обов’язків людини та громадянина [300].
Тому неможливо ототожнювати механізм адміністративно-правового забезпечення
та механізм правового-регулювання.
Механізм реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина
призначений для втілення в життя соціальних благ, що закріплені за суб’єктом
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нормами об’єктивного права [300; 189, с. 151; 131, с. 73]. Механізм же забезпечення
реалізації суб’єктивних прав, свобод і обов’язків активної діяльності державних
органів чи органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян чи їхніх
посадових і службових осіб – для створення умов щодо реалізації прав, свобод і
обов’язків (гарантування), а також охорони, захисту і здійснення певних заходів
щодо відновлення порушених прав, свобод і обов’язків [300; 189, с. 151], що
стосується досліджуваної сфери.
І. О. Бакірова щодо визначення механізму реалізації та забезпечення прав і
свобод висловлює слушну думку про те, що до його структури вводять неоднакову
кількість елементів, однак найбільш загальними з них є: «гарантування»,
«реалізація», «охорона», «захист» і «відновлення» [300; 41], а, на думку
М. Д. Савченка, основу цього механізму становлять правові принципи, норми
(юридичні гарантії), а також умови й вимоги діяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, громадян, які сукупно
забезпечують дотримання, реалізацію та захист прав і свобод громадян [300; 267,
с. 74]. При цьому К. Г. Волинка зазначає, що даний механізм становить цілісну
систему взаємозв’язаних елементів, зокрема щодо прав [300; 65, с. 65]. До них
належать і закріплені в чинному законодавстві України права, свободи та обов’язки
людини та громадянина щодо НКС. Механізм реалізації та забезпечення прав і
свобод людини та громадянина сприяє: виявленню змісту і перспектив розвитку
принципів права в межах моделі громадянського суспільства й державності;
пізнанню закономірностей та ефективності функціонування соціальних інститутів
громадянського суспільства; аналізу соціальних функцій держави, їх відповідності
меті світового співтовариства на створення гідного рівня життя; виявленню
психологічної готовності населення до сприйняття гуманітарних цінностей; пошуку
ефективних засобів для дотримання охорони й захисту прав індивідів і
спільнот [272, с. 190]. У правовій науці немає усталеного визначення механізму
реалізації прав, свобод і обов’язків людини та громадянина.
Механізм правового регулювання, як вказано С. С. Алексєєвим, охоплює узяту
в

єдності

систему

правових

засобів,

за

допомогою

яких

забезпечується
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результативний правовий вплив на суспільні відносини, а до його складу ним
включено норми права, юридичні факти і акти застосування права, правовідносини,
акти реалізації прав і обов’язків [24, c. 30; 131, с. 75]. Подібна позиція в цілому
знайшла свою підтримку в юридичній науці [287, c. 48; 74, c. 154–155]. Слід
звернути увагу на зауваження С. С. Алексєєва, яке відноситься до того, що з точки
зору механізму правового регулювання владна організуюча діяльність держави
виступає в правовому регулюванні в двох якостях – при створенні загальних правил
поведінки, юридичних норм, і в процесі індивідуально-конкретного вирішення
юридичних справ, тобто застосування права [254, c. 247].
А. О. Абрамова розглядає механізм правового регулювання, що є слушним і
для механізму правового забезпечення, як нормативно-організований, послідовно
здійснюваний комплексний процес, що спрямований на результативне втілення
правових норм у життя за допомогою адекватних правових засобів, та виокремлює
такі його стадії: 1) здійснення юридичного факту, передбаченого нормою права і
2) реалізація прав та обов’язків [1]. Цей механізм є органічною системою
взаємопов’язаних

правових

засобів,

які

характеризуються

динамічністю,

відкритістю, гетерогенністю, штучністю, релятивністю, телеологічною (цільовою)
спрямованістю, зорієнтовані на гарантування стабільності суспільних відносин,
встановлення законності та правопорядку [152]. При цьому Т. І. Тарахонич
виокремлює два способи визначення елементів цього механізму: 1) широкий,
відповідно до якого означений механізм охоплює значну сукупність елементів, які
приймають участь у процесі впорядкування суспільних відносин, а саме: а) норми
права;

б) нормативно-правові

акти;

в) юридичні

факти;

г) правовідносини;

ґ) тлумачення; д) реалізація права; е) законність; є) правосвідомість; ж) правова
культура;

з) правомірна

поведінка;

и) протиправна

поведінка;

і) юридична

відповідальність; 2) вузький, що включає в себе тільки ті елементи, які складають
основу регулятивної функції права: норми права, нормативно-правові акти,
правовідносини, реалізацію права, законність [281].
Механізм адміністративно-правового регулювання (забезпечення) своїм
функціонуванням пов’язаний із впорядкуванням «суспільних відносин, які
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виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів» [15, c. 89].
Виступаючи

видовим

явищем

відносно

родового

(механізму

правового

регулювання), він має подібну до базового явища структуру, зокрема такий
висновок можна зробити із аналізу літератури з адміністративного права [113, c. 14–
17]. Однак, його особливість та відмінність від інших подібних явищ полягає в
специфіці його зв’язку з державою та обумовленою нею державно-владною
природою діяльності органів влади. Для механізму адміністративно-правового
регулювання найбільш характерними є правові засоби розпорядчого типу, оскільки
це пов’язано із специфікою методу регулювання управлінських суспільних
відносин, що випливає із суті державного управління, як дії владної і здійснюваної
за

допомогою

системи

особливого

виду

органів

–

органів

державного

управління [113, c. 59], з чим слід погодитися. На те, що механізми адміністративноправового регулювання публічно-управлінської діяльності в різних країнах слід
розглядати як певну систему специфічних об’єктів, прямо вказано в літературі [15,
c. 89]. Тому необхідною є наявність певних, властивих лише цьому різновиду
механізму правового регулювання особливостей, які знаходять своє відображення в
певних проявах [152, с. 45], одним з яких є механізм забезпечення охорони НКС.
І. П. Голосніченко справедливо зазначає, механізм адміністративно-правового
регулювання суспільних відносин – це сукупність адміністративно-правових
засобів, за допомогою яких справляється вплив на відносини, що виникають в
процесі здійснення виконавчої влади [18, с. 20], окрім того ці засоби організовані
найбільш упорядкованим способом з метою подолання перешкод, що є на шляху
задоволення інтересів суб’єктів права.
А І. О. Ієрусалімова визначає його як систему засобів і регулювання, які є
складовими елементами впливу цієї галузі права на суспільні відносини та
встановлювані її нормами гарантії реалізації цих прав (їх поновлення в органах
виконавчої влади та суду, захист за допомогою адміністративної відповідальності).
Саме ж адміністративно-правове регулювання прав і свобод людини та громадянина
авторка уявляє як повноту регулювання за допомогою норм адміністративного
права суспільних відносин, що виникають для та в процесі їхньої реалізації, а також
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надання за допомогою цих норм відповідних гарантій, які разом із іншими
правовими та не правовими гарантіями створюють систему можливостей
користування правовими цінностями в державі [104, с. 3–4, 9]. Однак, слід
підтримати думку О. М. Гуміна і Є. В. Пряхіна, що вищенаведені поняття є вужчими
за адміністративно-правового забезпечення і є його складовими [76].
Цей механізм зважаючи на свою правову форму існування, виходячи з праць
В. Б. Авер’янова, В. Я. Малиновського, Ю. П. Битяка [83, c. 25; 168, c. 12; 11, c. 6],
походить від держави та її невід’ємного атрибуту – самої державної влади, яка
підкріплюється а за своїм характером пов’язана із здійсненням державного
управління. З цього приводу В. Б. Авер’янов зазначає, що саме адміністративноправове забезпечення безпосередньо має справу саме з державно-владними
повноваженнями, повноваженнями державно-владного характеру [83, c. 25], з чим
слід погодитись. Втілення державної влади в діяльність органів держави
відбувається через такі засоби її здійснення, що забезпечує функціонування
державно-владного механізму [176, c. 9], який, вважаємо, включає такий його
видовий прояв як механізм адміністративно-правового забезпечення охорони НКС.
Більшість

наукових

робіт

щодо

механізму

адміністративно-правового

забезпечення розкривають його переважно в загально теоретичному плані не
приділяючи увагу вузьким напрямам, яким є механізм адміністративно-правового
забезпечення охорони НКС, який потребує розкриття теоретичних положень щодо
його складових та опрацювання практичних пропозицій по його вдосконаленню, для
реалізації адміністративних норм, зокрема, щодо визначення системи обов’язків
держави у досліджуваній сфері.
Механізм правового забезпечення демонструє як працює та чи інша ланка
дозволяючи виокремити основні опорні юридичні інструменти, що займають певне
ієрархічне положення серед інших, потреба в різних юридичних засобах, що діють в
цьому механізмі визначається різним характером руху інтересів суб’єктів до цих
цінностей та наявністю перешкод на цьому шляху, саме неоднозначність проблемі
задоволення інтересів визначає і різноманіття їх правового забезпечення [122].
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Слід погодитися з баченням В. С. Шестака [309] щодо низки основних рис
цього механізму з уточненням щодо НКС, а саме:
✓

неможливість існування та розвитку НКС неможливі на відповідному

рівні без належних підтримки та гарантування з боку держави найбільш
оптимальним засобом через механізм адміністративно-правового забезпечення
охорони НКС;
✓

його метою функціонування є забезпечення впорядкування і створення

відносин з обов’язковим унормуванням у сфері охорони НКС шляхом регулюючого
впливу;
✓

наявність у вигляді взаємопов’язаної системи засобів, що набули

правової форми опосередкування; його реалізація через управлінську діяльність
уповноважених органів публічної адміністрації з охорони НКС;
✓

наявність відповідного об’єкту адміністративно-правового забезпечення;

підтримання та гарантування охорони НКС як обов’язку держави, шляхом
діяльності уповноважених органів публічної адміністрації в сфері охорони НКС;
✓
та

їх здійснення функцій правотворчості та правореалізації; опрацювання

вдосконалення

змісту,

форм

і

методів

функціонування

механізму

адміністративно-правового забезпечення охорони НКС;
✓

удосконалення цього механізму є обов’язком держави [131, с. 75].

Саме притаманні цьому механізму основні риси повинні бути покладені в
основу дослідження, що безпосередньо пов’язано із видовими проявами НКС.
Механізм адміністративно-правового забезпечення охорони НКС в Україні, як
похідний від адміністративно-правового забезпечення, фактично охоплює всі
засоби, способи і форми функціонування частини єдиної системи такого
регулювання щодо охорони КС (матеріальної і нематеріальної) для реалізації його
цілей, особливо це стосується належного всебічного нормативно-правового
визначення системи дій та правовідносин щодо НКС. Він реалізується у зовнішній
виконавчій і розпорядчій, а також внутрішньо-організаційної діяльності владних
суб’єктів в досліджуваній сфері, а всі види державної діяльності щодо охорони
елементів (об’єктів, проявів) НКС, які корелюють відповідним правовідносинам у
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досліджуваній сфері, повинні мати своє достатнє та належне визначення і
закріплення.
Враховуючи бачення Н. І. Кудерської , визначимо основні ознаки механізму
адміністративно-правового забезпечення з охорони НКС в Україні, а саме:
1) він є частиною всього механізму адміністративно-правового забезпечення, а
також механізму правового забезпечення;
2) об’єднує

всі

явища

правової

дійсності

щодо

НКС,

визначені

пам’яткоохоронним законодавством України: засоби (норми права і принципи
права,

об’єктивовані

в

нормативно-правових

актах,

зокрема

Конституції

України [127], ЗУ «Про охорону культурної спадщини» [234] та ін.); способи
(дозвіл, зобов’язання, заборони); форми (дотримання, виконання, використання,
застосування);
3) виступає їх взаємопов’язаною та взаємодіючою системою;
4) є динамічною частиною адміністративно-правового забезпечення охорони
НКС в Україні, призначений для приведення в дію його необхідних елементів;
5) результатом його дії є встановлення впорядкованості суспільних відносин
щодо охорони НКС [131, с. 76].
Як відомо, кожний механізм – це високоорганізована система, а будь-яка
система має свою структуру [300; 83, с. 13]. Система характеризується єдністю
елементів, що перебувають у певних зв’язках і відносинах між собою,
характеризують сутність об’єкта як ціле і відносно незалежне зовні явище.
Структуру розглядають як визначений склад компонентів (елементів) об’єкта [300;
285, с. 11].
Таким чином, механізм адміністративно-правового забезпечення охорони
НКС представляє собою взаємопов’язану систему всіх адміністративно-правових
засобів реалізації адміністративних зобов’язань уповноважених органів публічного
адміністрації щодо охорони НКС та державно-владних повноважень з метою
охорони НКС та забезпечення прав, свобод та інтересів особи щодо неї [132, с. 306307].
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Механізм

адміністративно-правового

забезпечення

охорони

НКС,

для

забезпечення дієвості його як системи має і власні елементи, а саме засоби, гарантії
та

адміністративну

інструментами

відповідальність.

державного

Адміністративно-правові

управління,

які

визначаються

засоби

є

адміністративно-

правовими нормами. На думку В. Б. Авер’янова, дотримання адміністративноправових норм забезпечується у спосіб як юридичного примусу, так і застосування
різноманітних організаційних, роз’яснювальних, стимулюючих та інших засобів. В
адміністративно-правовій науці пропонується така класифікація засобів, за
допомогою яких держава гарантує виконання приписів адміністративно-правової
норми:
– примусові засоби (можливість притягнення до відповідальності перед
державою);
– організаційні засоби (видання норм, створення умов для їх застосування,
матеріально-технічне забезпечення тощо);
– роз’яснювальні засоби (доведення змісту норми до адресата, підкреслення її
значущості та неминучості відповідальності);
– стимулюючі засоби (застосування різних заохочувальних заходів до тих, хто
точно виконує приписи норм) [15, с. 112].
Організаційні та роз’яснювальні пов’язані між собою, зокрема, наступністю
спочатку застосовуються організаційні, а потім роз’яснювальні, це стосується і
видання

нормативно-правових

актів

щодо

охорони

НКС.

Таким

чином,

адміністративно-правові засоби щодо охорони НКС поділяються на: визначальні,
примусові, організаційні, роз’яснювальні, стимулюючі, зобов’язуючі. Приміром, до
визначальних заходів слід віднести певні дії щодо виявлення елементів (об’єктів,
проявів) НКС, а саме і визначення елементів (об’єктів, проявів) НКС, їх експертиза,
опис, внесення до відповідних списків, реєстрів, визначення носіїв об’єктів НКС
інші; до примусових засобів щодо охорони НКС слід віднести здійснення
незалежної експертизи вразі незаконного використання елементів (об’єктів, проявів)
НКС, зобов’язання перевірок суб’єктів господарювання щодо незаконного
використання

елементів

(об’єктів,

проявів)

НКС;

до

роз’яснювальних

та
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стимулюючих засобів слід віднести певні заходи щодо актуалізації елементів
(об’єктів, проявів) НКС, музеєфікацію, заборону використання або зміни елементів
(об’єктів, проявів) НКС в порушення певних нормативно-правових актів.
Гарантії механізму адміністративно-правового забезпечення охорони НКС
мають охоплювати в першу чергу юридичні гарантії, закріплені нормами права,
щодо здійснення всіх процесів здійснення охорони НКС, щодо кожного виду
елементів (об’єктів, проявів) НКС, а також відповідні гарантії можливості вільного
доступу та використання елементів (об’єктів, проявів) НКС фізичними і
юридичними особами. До адміністративно-правових гарантій щодо охорони НКС
можна віднести: 1) надання можливості фізичним та юридичним особам вільного
доступу до елементів (об’єктів, проявів) НКС, а також використання їх всіма
дозволеними способами у відповідності до їхніх потреб; 2) закріплення механізму
саме захисту під час доступу/використання елементів (об’єктів, проявів) НКС;
3) гарантії прав носіїв НКС; 4) створення умов для здобуття фізичними і
юридичними особами знань щодо реалізації їх прав у сфері НКС; 5) створення та
функціонування спеціального центрального органу виконавчої влади у сфері КС, у
тому числі і НКС, та його територіальних органів, ін. Ці гарантії не можуть бути
вичерпними при закріпленні у відповідному законодавчому акті. Відповідальність,
як елемент адміністративно-правового забезпечення охорони НКС має суттєву вагу
щодо

ефективності

і

та

якості

самої

охорони,

проте

адміністративна

відповідальність, як і перелік порушень щодо НКС нині не визначена. Таким чином
механізм адміністративно-правового забезпечення охорони НКС не набув свого
правового визначення та потребує нагальної розробки.
Окрім того, механізм адміністративно правового забезпечення, як і механізм
адміністративно-правового
1) адміністративні

норми

регулювання
права;

включає

такі

2) адміністративні

правові

засоби:

правовідносини;

3) адміністративні акти застосування; 4) адміністративні акти тлумачення норм
права (реалізації прав та обов’язків) [186, с. 438]. Елементи цього механізму, як і сам
механізм

в

цілому,

обов’язково

мають

своє

відповідне

закріплення

в

адміністративному праві через те, що, як відомо, вказана галузь права регулює
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суспільні відносини управлінського характеру, які складаються у сфері виконавчої і
розпорядчої діяльності органів виконавчої влади, внутрішньої організаційної
діяльності інших державних органів, а також у процесі здійснення громадськими
організаціями, їх органами зовнішніх юридично владних повноважень [10, c. 20–21].
Загальними елементами механізму адміністративно-правового забезпечення
охорони НКС є:
➢

адміністративно-правові норми, які є підґрунтям адміністративно-

правового забезпечення охорони НКС. Вони характеризуються тим, що зміст
адміністративно-правового забезпечення охорони НКС складає впорядкування
діяльності відповідних суб’єктів в цій сфері, а також тих правовідносин, як
виникають у зв’язку із забезпеченням цієї охорони та реалізації особами їх духовних
(нематеріальних) прав, свобод та інтересів. Нині спостерігаємо недостатню правову
визначеність [131, с. 76–77].
Вони врегульовують поведінку всіх суб’єктів суспільних відносин щодо НКС,
визначають права фізичних та юридичних осіб, у тому числі й уповноважених
органів

публічної

адміністрації;

формують,

охороняють

і

захищають

правовідносини у цій сфері; організують і забезпечують функціонування суб’єктів
публічної адміністрації. Приміром, за ЗУ «Про охорону культурної спадщини»
«охорона об’єктів КС є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та
органів місцевого самоврядування» (Преамбула) [234], а саме покладено обов’язок
на органи державної влади та органи місцевого самоврядування пріоритетного
здійснення охорони НКС.
Слід підтримати позиції тих вчених, які відмічають, що створення, відбір,
охорона, збереження, поширення, популяризація тощо майбутнім поколінням
духовних і культурних цінностей, що становлять культурний здобуток людини й
суспільства, є обов’язком держави [25, c. 14; 27, c. 6–7]. Причому це повинно
існувати не у якості декларативного положення, а цей обов’язок повинен знайти
своє втілення в реальній діяльності відповідних державних органів та їх посадових
осіб усіх гілок влади, а особливо, органів та посадових осіб виконавчої гілки влади.
Цілком доречною є думка О. С. Батіщевої, яка слушно акцентує увагу на тому, що
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сьогодні ефективність державного управління значною мірою залежить від
співпраці владних органів та наукових установ, які вивчають різноманітні аспекти
управління суспільним розвитком в умовах глобалізації, а також її прояви в усіх
сферах [45, c. 16].
Держава повинна вживати всіх можливих заходів щодо забезпечення охорони
НКС в Україні, включаючи й залучення осіб до сфери НКС, прищеплення їм
навичок щодо сприйняття її видів (проявів) тощо, що нею належно не виконується.
Так, ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про культуру» (до засад державної політики у сфері культури
віднесено визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом
розвитку культури) [226], зокрема щодо належного забезпечення доступу громадян
до формування та розвитку у них здатності та навичок до образного віддзеркалення
буття як особливої властивості людини, навчанню їх способам художнього
(духовно-практичного) освоєння дійсності, а також здійснення відповідних видів
творчої діяльності людини, інше. Це є одним з основних напрямків підвищення
ефективності функціонування механізму адміністративно-правового забезпечення
охорони НКС.
Безпосередній обов’язок держави щодо регулювання охорони та збереження
КС створення умов для реалізації фізичними та юридичними особами своїх прав,
свобод і публічних законних інтересів у цій сфері закріплено у низці статей
Конституції України (статі 11, 12, 23, 54) [127]. Подальша конкретизація цих
положень, як віддзеркалення обов’язку держави стверджувати та забезпечувати
права і свободи людини у цій сфері, має здійснюватися в нормативно-правових
актах, які визначають повноваження органів державної влади та місцевого
самоврядування у справі забезпечення реалізації охорони НКС. Нині спостерігаємо
недостатню правову визначеність;
➢

юридичні факти або конкретні обставини, з якими норми права

пов’язують виникнення, зміну чи припинення суб’єктивних юридичних прав та
обов’язків, а відповідно й конкретних правовідносин [152, с. 241]. Прикладом такого
у досліджуваній сфері може бути втрата об’єктом НКС автентичності.
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За ЗУ «Про охорону культурної спадщини» адміністративними послугами є:
1) видача дозволів (ліцензій), наприклад в досліджуваній сфері, надання дозволів,
погоджень і висновків органами охорони КС щодо НКС (ст. 6-1) [234]; 2) видача
документів, що засвідчують певні юридичні факти, приміром може бути, видача
ЦОВВ відповідних документів носіям НКС щодо підтвердження їх статусу
(ст. 14) [234]; 3) надання особам встановленої законами інформації, що є у суб’єкта
публічної адміністрації щодо елементів (об’єктів, проявів) НКС; 4) здійснення
адміністративних процедур, зокрема занесення елемента (об’єкта, прояву) НКС до
відповідного реєстру та внесення змін до нього (ст. 14) [234] та ін.
Адміністративні договори, як відомо, мають комплексний характер і
регулюються одночасно нормами декількох галузей права [39, с. 271]. За його
допомогою упорядковуються адміністративно-правові відносини, розмежовуються і
фіксуються права і обов’язки сторін [115, с. 127; 116]. Він може бути укладений
всупереч волі однієї із сторін [115, с. 127; 116]. Відповідальність сторін за
невиконання або неналежне виконання умов адміністративного договору може бути
як майновою, так і немайновою і носити адміністративний, дисциплінарний чи
цивільно-правовий характер [115, с. 127; 116]. Такими договорами мають стати:
договори з носіями НКС, договори з користувачами НКС, ін. Окрім того
адміністративний договір в досліджуваній сфері може укладатися безпосередньо на
виконання ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» (ч. 5 ст. 38) [228] про здійснення
спільних програм місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування, зокрема про делегування повноважень щодо охорони НКС.
В механізмі адміністративно-правового забезпечення охорони НКС юридичні
факти можуть наставати за умови здійснення пам’ятко охоронної діяльності щодо
НКС, яка не набувала належного правового врегулювання;
➢

адміністративні правовідносини, під якими розуміються виникаючі на

підставі адміністративно-правових норм індивідуалізовані суспільні зв’язки між
особами (-ою), включаючи носіїв НКС, та суб’єктами (-ом) владних повноважень у
сфері охорони НКС, що характеризуються наявністю суб’єктивних юридичних прав
і обов’язків людини і громадянина як споживачів щодо елементів (об’єктів, проявів)
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НКС та носіями НКС, які підтримуються та гарантуються, примусом з боку
держави.

Як

слушно

для

сфери

НКС

зазначає

Н. І. Кудерська,

в

них

індивідуалізуються положення тієї або іншої адміністративно-правової норми у
досліджуваній сфері, що конкретизують характер, права й обов’язки їх учасників,
встановлених і гарантованих пам’ятко охоронним законодавством України,
визначають конкретне коло осіб, на яке розповсюджується дія цих норм в певний
момент, та є умовами для можливого приведення в дію спеціальних юридичних дій
з метою забезпечення суб’єктивних прав, обов’язків та відповідальності [152]. Вона
справедливо підкреслює, що ці адміністративно-правові відносини не можуть
виникати без участі відповідних уповноважених органів публічної адміністрації у
сфері НКС, з іншого боку можуть виступати будь-які суб’єкти вказаних
правовідносин.
Такі

відносини

виникають

за

ініціативою

будь-якого

суб’єкта

адміністративного права, а також за ініціативою будь-якої із сторін, при цьому згода
другої сторони не є обов’язковою умовою їх виникнення, а відповідні дії
здійснюються сторонами через вимоги закону, наприклад, щодо здійснення доступу
до об’єктів КС [152].
В. С. Шестак до складових правовідносин відносить суб’єкти, об’єкти і
зміст [309; 272, c. 348]. Специфіка правовідносин в сфері охорони НКС найбільше
втілюється в об’єкті охорони, що слід враховувати у механізмі адміністративноправового забезпечення.
Суттєвою для цього дослідження є позиція В. Малиновського, яка є доречною
щодо охорони НКС: «в сучасних умовах держава не повинна відмовлятися від
участі в розвитку культури, а навпаки – повинна відмовлятися від спрощених
підходів, де перехід від «управління» до підтримки культури означає створення
умов максимального забезпечення цієї сфери, а структура державного управління в
умовах

ринку

потребує

удосконалення,

зокрема

шляхом

зменшення

адміністративного впливу держави в культурній сфері» [171, c. 159–160; 309].
Управлінський вплив на охорону НКС, «тобто відповідні правовідносини, повинен
бути максимально мінімізованим» [309], оскільки сама сфера НКС, «як і ринкова
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економіка, має розвиватися за власними законами» [309]. Водночас відсутність
цього впливу є неприпустимою, він проявляється в правовій регламентації
впорядкування державно-владних відносин [309].
О. А. Задихайло, характеризуючи правове регулювання соціально-культурної
сфери, виділяє такі його напрямки: «закріплення основних засад організації й
діяльності

органів

держави,

удосконалення

системи

органів

управління,

оптимальний розподіл компетенції між ними, поліпшення процедурної роботи
апарату

управління,

порядку

здійснення

покладених

на нього

завдань і

функцій» [54, c. 141; 309], що актуально й нині для сфери НКС. Тобто вказаний
механізм в притаманних йому формах та властивими йому засобами у сфері
охорони НКС повинен визначати основи діяльності уповноважених органів
публічної адміністрації, сприяти формуванню цілісної та несуперечливої їх системи,
оптимізувати розподіл компетенції між ними, сприяти формуванню найбільш
ефективного порядку роботи цих суб’єктів тощо. Підвищення забезпечення охорони
НКС залежить від вдосконалення засобів впорядкування суспільних відносин в цій
сфері

та

вдосконалення

адміністративно-правового

визначення

діяльності

уповноважених органів публічної адміністрації в цій сфері [309];
➢

акти реалізації прав та обов’язків (фактична поведінка суб’єктів у формі

дотримання, виконання та використання), що спрямовані на досягнення необхідної
реальної поведінки всіх суб’єктів досліджуваної сфери, якісне здійснення охорони
НКС Ці акти включаються в механізм адміністративно-правового забезпечення
охорони НКС як засіб індивідуалізації прав, обов’язків і видів відповідальності, що
мають бути вказані у пам’ятко-охоронному законодавстві. За їх допомогою
досягаються цілі досліджуємого адміністративно-правового забезпечення та його
механізму при застосуванні загальновизнаних в адміністративному, виконанні
зобов’язуючих правових приписів, дотриманні законних правових заборон тощо. За
неможливості самостійної реалізації суб’єктами наданих їм прав і обов’язків щодо
елементів (об’єктів, проявів) НКС (охоронні правозастосовні акти) уповноважені
органи публічної адміністрації здійснюють правозастосовну діяльність для
забезпечення їх повної реалізації (наприклад, здійснення правосуддя), що є слушним
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і для НКС. Також суттєвими є й акти офіційного тлумачення (роз’яснення)
адміністративно-правових норм, які приймаються лише уповноваженими в
досліджуваній сфері суб’єктами органів публічної адміністрації та видаються у
спеціальній письмовій формі, є формально-обов’язковими для всіх, наприклад,
роз’яснення, інструктивні листи тощо [152, с. 150].
Наведені загальні та власні основні елементи механізму адміністративноправового забезпечення охорони НКС, як і будь-які елементи механізму правового
забезпечення «скріплюється законністю, державною дисципліною, належним
тлумаченням

адміністративно-правових

норм,

правосвідомістю

і

правовою

культурою, які є обов’язковими протягом усієї його дії» [152, с. 80].
Ефективність адміністративно-правового регулювання суспільних відносин,
як відомо, залежить від успішного використання всіх елементів цього механізму, які
включаються в процес регулювання в певній послідовності. Дієвість його, як відомо,
залежить від ефективності його елементів (стадій), їх наявності або відсутності.
Відсутність ухвалених адміністративно-правових норм щодо певного напряму
регулювання, є підставою відсутності як адміністративно-правових відносин
(індивідуалізації їх положень) щодо нього, так і самого механізму адміністративноправового забезпечення через його телеологічну (цільову) спрямованість [152, с. 82].
Зазначене додатково підкреслює, що відсутність необхідних адміністративноправових норм, і, як результат урегульованих адміністративно-правових відносин
сприяє втраті відповідної частки НКС.
Враховуючи наведене, механізм адміністративно-правового забезпечення
охорони НКС – це сукупність засобів, гарантій та відповідальності, за допомоги
яких здійснюється державна політика щодо охорони НКС [131, с. 76].
Для визначення змістовних ознак механізму адміністративно-правового
забезпечення НКС пропонується виокремити обов’язки уповноважених суб’єктів
публічної адміністрації, які слід закріпити у пам’яткоохоронному законодавстві
України:
1) забезпечити необхідну і достатню охорону елементів (об’єктів, проявів)
НКС;
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2) попередити протиправне посягання на права та законні інтереси осіб в сфері
НКС;
3) здійснити необхідні та достатні заходи по відновленню прав і законних
інтересів осіб та/або елементів (об’єктів, проявів) НКС;
4) визначити та забезпечити притягнення порушників пам’ятко-охоронного
законодавства України до юридичної відповідальності, приміром, накладення
штрафу (адміністративна відповідальність).
Виходячи

з

наведеного,

ціллю

механізму

адміністративно-правового

забезпечення охорони НКС в Україні є забезпечення прав та законних інтересів,
зокрема, державних, громадських та індивідуальних у сфері охорони НКС [132,
с. 306-307].
Зміст механізму адміністративно-правового забезпечення охорони НКС
полягає у створенні необхідних і достатніх умов, для охорони НКС, а також
забезпечення прав і законних (державних, громадських та індивідуальних) інтересів
при ефективному і всебічному використання всіх елементів цього механізму [132,
с. 306-307].
Охорона НКС державою має здійснюватися в першу чергу правовими
засобами, які надають можливість не лише її належно забезпечити, а й створити всі
необхідні умови для реалізації особою гарантованих культурних прав щодо її
елементів (об’єктів, проявів), що мають якісно виконувати уповноважені суб’єкти
публічної адміністрації в цій сфері.

Висновки до Розділу 1
1. Виявлено, що останнє десятиріччя минулого століття слід вважати початком
пам’яткоохоронної діяльності в Україні щодо НКС.
2. Визначено основні характеристики НКС: a) анонімний характер походження
творчості, популяризації та вдосконалення якого постійно сприяють спільноти на
основі традиційних моделей; б) передача в основному усним шляхом, неформально,
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відповідно до традиції; в) поділ за територіальним, етнічним, релігійним, віковими,
статевими та соціо-професійними критеріями; г) сприйняття елементів (об’єктів,
проявів) НКС як дуже важливих й органічно пов’язаних з групами та/або
спільнотами, в яких вони створені, зберігаються і передаються; ґ) реалізація,
виконання, актуалізація та/або створення елементів (об’єктів, проявів) НКС в групах
та/або співтовариствах з дотриманням традиційних форм, моделей, змісту і технік та
ін.
3. Запропоновано дотримуватися структурування НКС аналогічного щодо
МКС зазначеного у вітчизняному пам’яткоохоронному законодавстві, що далі
зроблено в цій роботі, а саме: НКС України є типом культурної спадщини України;
визначені, приміром, у КпОНКС види НКС, які складаються з проявів НКС та
окремих об’єктів НКС. При цьому прояви НКС охоплюють відповідні об’єкти НКС;
об’єкти НКС складаються з окремих елементів НКС.
4. Запропоновано класифікацію об’єктів НКС за віднесенням до матеріального
вияву, що має набути законодавчого закріплення: 1) види культурної діяльності, що
мають в результаті вираз у фізичній формі, тобто процеси або результати цієї
діяльності можна бачити, відчувати; 2) способи виразу, не укладені у фізичну
форму; 3) символічне і метафоричне значення різних предметів, яке зберігається у
вигляді повір’їв, забобонів тощо, а також форми традиційного духовного досвіду –
наставництво, просвітництво, виховання, лікування та ін. (Додаток Б).
5. Запропоновано класифікацію об’єктів НКС за ступенем життєздатності
об’єкти НКС: 1) об’єкти, які характеризуються життєздатністю у носіях НКС, і є
репрезентативними для їх ідентифікації; 2) об’єкти, що існують в практиці
невеликої кількості носіїв НКС, у більшій мірі зберігаються у колективній пам’яті,
але знаходяться під загрозою зникнення чи можуть зникнути, якщо не буде вжито
заходів щодо їх збереження і відродження; 3) об’єкти, які зникли з життя носіїв
НКС, але мають історичне, культурне, наукове значення і доповнюють культурне
розмаїття традицій українського народу.
6. Запропоновано класифікацію об’єктів НКС за аналогією з МКС на такі
категорії: 1) об’єкти національної НКС міжнародного значення, що мають
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виняткову історичну, наукову і художню цінність для всесвітньої спадщини,
включені або передбачувані на включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО
НКС людства, а також мають важливе значення для пізнання історії та культури
народів інших країн; 2) об’єкти НКС загальнодержавного значення, що мають
історичну, наукову і художню цінність для історії і культури України; 3) об’єкти
НКС місцевого значення, що представляють історичну, наукову і художню цінність
для історії і культури спільнот, груп, окремих територій тощо.
7. Запропоновано законодавчо закріпити таку авторську класифікацію об’єктів
(проявів) НКС за видами та проявами, яка має бути відкритою: 1. Вид НКС усні
традиції і форми виразу, його об’єкти: 1) усний фольклор включаючи билини, епоси,
легенди, оповіді, казки, історичні перекази, героїчні сказання, історичні пісні,
чумацькі пісні, билини, духовні вірші, ритуальну й не ритуальну поетичну лірику,
привітання, заговори, загадки, прислів’я, приказки, героїчні сказання, епос, билини
(старини), чумацькі пісні та ін.; 2) усна традиція, життєвий уклад та історія
українського народу, відображені у Вєдах, релігійних та/або літературних творах
минувшини, у тому числі роботах видатних авторів, закріплені у законодавчих чи
нормативно-правових актах, висвітлені у кінострічках, телевізійних програмах,
відповідно їх тексти, сценарії тощо; 3) традиційні (сакральні) національні символи,
знаки та ін.; 4) мова як прояв НКС. Українська мова є мовою найбільшого корінного
етносу України і невід’ємною ознакою його ідентичності, носієм НКС українського
народу; 5) інші об’єкти (елементи, прояви), що відповідають цьому виду НКС.
2. Вид НКС: виконавські мистецтва, у тому числі акторська гра, музикування, спів,
танці, творчість: акторів і режисерів, що втілюється на сцені, естраді, цирковій
арені, радіо, кіно, телебаченні; твори письменників, драматургів; читців, які
перекладають

в

живу

мову

літературні

тексти;

музикантів,

співаків,

інструменталістів, диригентів, які озвучують твори композиторів; танцюристів, які
втілюють задуми хореографів, композиторів, лібретистів тощо. Прояви НКС:
1) традиції і прояви музичного мистецтва, включаючи вокал, інструментальні,
танцювальні та інші мелодії тощо; 2) творчість, представлена у синкретичній
вербально-музичній формі, у тому числі пісні з обрядового календарного циклу,
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колискові,

плачі,

голосіння,

думи,

ритуальні

весільні

пісні,

пісні

під

інструментальний акомпанемент, пісні без інструментального акомпанементу,
народні романси, народні релігійні пісні, частівки, заклинання та інші пісні), яка є
глибоким виявом психології народу, відображенням його побуту та ін.; 3) традиції і
прояви хореографічного мистецтва або хореографічної практики, а саме танці,
танцювальний простір тощо; 4) мистецтво музикантів-інструменталістів, митців,
засобом виразу яких є синкретична мова (словесна, музична, драматична) та ін.;
5) мистецтво театру, цирку, інтермедії та ін., засобом виразу якого є синкретична
мова: словесна, музична, драматична, хореографічна; 6) народні дитячі ігри, народні
спортивні ігри та ін.; 7) інші об’єкти (елементи, прояви), що відповідають цьому
виду НКС. 3. Вид НКС: звичаї, обряди, свята, які є фактично реалізацією традицій у
найважливіших моментах життя людини або навколишньої природи, у яких
сконцентровано суму знань народу і суспільну мораль. Об’єкти (прояви): 1) звичаї,
тощо; 2) обряди, церемонії, урочисті події, ярмарочна культура, традиційні
святкування, національні свята та ін.; 3) національні традиції, традиційні культурні
інститути (поради шанованих людей і старійшин, дівочі посиденьки, родові й
родинні традиції тощо); 4) інші об’єкти (прояви, елементи), що відповідають цьому
виду НКС. 4. Вид НКС традиційні знання та звичаї, що стосуються природи та
всесвіту, у тому числі знання і практики, пов’язані з людиною, календарем,
прикметами про погоду, життям рослин і тварин, космосом, зокрема цілительські
практики, нетрадиційні медичні препарати, методи лікування, бойові мистецтва,
інші об’єкти (прояви), що відповідають цьому напряму виду НКС. Та інші об’єкти
(елементи, прояви), що відповідають цьому прояву НКС. 5. Вид НКС: знання та
навички, пов’язані з традиційними ремеслами (промислами). Об’єкти: 1) технології
вишивки,

виготовлення

гобеленів,

ткацтва,

килимарства,

кошмоваляння,

лозоплетіння, виготовлення паласів, доріжок, ляльок, оберегів та ін.; 2) досвід та
навички ведення традиційного господарства (включаючи землеробство, охоту,
рибальство, садівництво, тваринництво, птахівництво, бджільництво та ін.),
гончарне мистецтво, ковальське мистецтво, виготовлення ювелірних виробів,
кераміки, обробка глини, каменю, деревини, вовни, шовку, шкіри та ін.;
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3) технологія й знання, пов’язані з приготуванням національних страв, напоїв тощо,
хлібна культура і традиції та ін.; 4) технології виготовлення одягу (його
носіння),речей буденних, весільних і жалобних, господарського інвентарю, знарядь
праці, пристосувань, що необхідні для створення, відтворення, виконання, передачі
й використання проявів НКС та ін.; 5) техніки й знання, пов’язані з традиційною
архітектурою та будівництвом, виготовлення речовин і красок із місцевої сировини,
що використовуються в будівельних матеріалах і тканинах, виготовленням інших
матеріалів, використовуваних в традиційних промислах і ремеслах та ін.;
6) технологія виготовлення музичних інструментів та ін.; 7) методи збору,
збереження й використання лікарських рослин, народні лікувальні практики та ін.;
8) інші об’єкти (елементи, прояви), що відповідають цьому виду НКС. 6. Вид НКС:
природне середовище та/або культурні простори, пов’язані з НКС. НКС, що
передається з покоління в покоління, створюється певними спільнотами і групами у
тісному зв’язку з природою, навколишнім середовищем і власною історією. 7. Вид
НКС: матеріальні носії, за допомогою яких фіксувалися і передавалися протягом
історії об’єкти (елементи, прояви) НКС, що є матеріальними об’єктами або
середовищем, призначеними для відтворення та зберігання, цифрова спадщина,
приміром, аудіовізуальні носії, матеріали та їх архіви, а нині й відповідні пристрої
до комп’ютерних систем, зокрема для введення-виведення чи обробки інформації у
аналоговій та/або цифровій формі сигналу.
8. Запропоновано розподіл об’єктів (проявів) НКС для визначення необхідного
ступеню й заходів підтримки, що має набути законодавчого закріплення:
1) перебувають і функціонують в середовищі побутування; 2) продовжують
функціонувати в середовищі побутування, але знаходяться під загрозою через
ослаблення інтересу до них спільноти, падінням попиту, відсутністю учнів та
іншими факторами; 3) не мають можливості існувати в середовищі природного
побутування за відсутності спеціальної підтримки (Додаток Б).
9. Запропоновано введення та визначення коефіцієнту життєздатності об’єктів
(проявів) НКС, що має вимірятися у відсотках, а також набути законодавчого
закріплення.
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10. Доведено, що адміністративно-правова охорона НКС є сукупністю норм
права щодо діяльності уповноважених суб’єктів публічної адміністрації в сфері НКС
направлених на попередження правопорушень у цій сфері, забезпечення охорони
елементів (об’єктів, проявів) НКС, врегулювання діяльності самих цих суб’єктів,
реалізацію їх діяльності в сфері охорони НКС, а адміністративно-правовий захист
НКС це сукупність норм права спрямованих на відновлення порушених прав в сфері
НКС та усунення перешкоджання при їх здійсненні.
11. Визначено, що адміністративно-правове забезпечення охорони НКС – це
сукупність адміністративно-правових заходів спрямованих на упорядкування й
врегулювання суспільних відносин у сфері охорони НКС та діяльності щодо неї
уповноважених державою органів зі здійснення функцій пов’язаних з охороною
НКС і результатів цієї діяльності шляхом закріплення відповідних адміністративноправових норм, а його об'єктом фактично виступає процес організації та здійснення
уповноваженими органами публічної адміністрації своїх повноважень щодо
здійснення охорони НКС та можливості особи реалізації прав у сфері НКС.
12. Виокремлено складові заходи охорони НКС в Україні, які потребують
адміністративно-правового забезпечення та окремим надано авторське визначення,
зокрема: виявлення елементів (об’єктів, проявів) НКС та їх носіїв; експертиза;
інвентаризація, ідентифікація, створення переліків об’єктів НКС; фіксація,
документування, архівація елементів (об’єктів, проявів) НКС; вивчення, наукові
дослідження елементів (об’єктів, проявів) НКС; реконструкція, реабілітація,
ревіталізація, ревалоризація, моделювання, конструювання елементів (об’єктів,
проявів) НКС; збереження й захист елементів (об’єктів, проявів) НКС, створення
належних умов для творчості носіїв (передавачів, хранителів) НКС, забезпечення їх
творчого розвитку та захисту, доступ до інформації, моральна та матеріальна
підтримка; популяризація і поширення НКС, її пропаганда, актуалізація, передача
наступним поколінням; музеєфікація, консервація елементів (об’єктів, проявів)
НКС; моніторинг елементів (об’єктів, проявів) НКС; контроль використання
елементів (об’єктів, проявів) НКС; активне залучення громадськості, включаючи
носіїв (передавачів, хранителів) НКС, до її охорони та управління нею;
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вдосконалення пам’яткоохоронного законодавства України, прийняття державних
цільових програм, спрямованих на охорону НКС, державний контроль (нагляд) за
дотриманням законодавства України про охорону НКС; встановлення юридичної
відповідальності за порушення пам’яткоохоронного законодавства України щодо
НКС; та надано окремим складовим процесам охорони НКС авторське визначення,
зокрема:

інвентаризації,

ідентифікації

елементів

(об’єктів,

проявів)

НКС;

документуванню елементів (об’єктів, проявів) НКС.
13. Визначено, що механізм адміністративно-правового забезпечення охорони
НКС – це сукупність засобів, гарантій та відповідальності, за допомоги яких
здійснюється державна політика щодо охорони НКС.
14. Визначено, що механізм адміністративно-правового забезпечення охорони
НКС представляє собою взаємопов’язану систему всіх адміністративно-правових
засобів реалізації адміністративних зобов’язань уповноважених органів публічного
управління щодо охорони НКС та державно-владних повноважень з метою охорони
НКС та забезпечення прав, свобод та інтересів особи щодо неї.
15. Виокремлено обов’язки уповноважених суб’єктів публічної адміністрації,
які слід закріпити у пам’яткоохоронному законодавстві України, з врахуванням
змістовних ознак механізму адміністративно-правового забезпечення НКС, а саме:
1) забезпечити необхідну і достатню охорону елементів (об’єктів, проявів) НКС;
2) попередити протиправне посягання на права та законні інтереси осіб в сфері
НКС; 3) здійснити необхідні та достатні заходи по відновленню прав і законних
інтересів осіб та/або елементів (об’єктів, проявів) НКС; 4) визначити та забезпечити
притягнення порушників пам’ятко-охоронного законодавства України до юридичної
відповідальності, приміром, накладення штрафу (адміністративна відповідальність).
16. Виокремлено ціль механізму адміністративно-правового забезпечення
охорони НКС в Україні: забезпечення прав та законних інтересів, зокрема,
державних, громадських та індивідуальних у сфері охорони НКС.
17. Визначено

зміст

механізму

адміністративно-правового

забезпечення

охорони НКС полягає у створенні необхідних і достатніх умов, для охорони НКС, а
також забезпечення прав і законних (державних, громадських та індивідуальних)
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інтересів при ефективному і всебічному використання всіх елементів цього
механізму.
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РОЗДІЛ 2
ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОХОРОНИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ

2.1 Адміністративно-правове

забезпечення

охорони

нематеріальної

культурної спадщини в окремих зарубіжних країнах
НКС, вважають, означає практику, уяву, повідомлення, знання і навички, а
також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти і культурний простір, які
спільноти, групи і, в деяких випадках, люди визнають частиною своєї КС. Фактично
вона – це всі невловимі прояви того, що створює соціальна група, національна,
етнічна чи релігійна ідентичність, передана нам нашими предками. Вона зміцнює
почуття приналежності до місцевої або національної спільноти, тобто вона визначає
місце кожного в світі [138, с. 65; 325]. Саме тому її збереження є не лише обов’язком
держави, а й необхідністю для самозбереження. Водночас, як власник та/або
зберігач цієї спадщини кожен несе відповідальність за НКС, яка й залежить від
кожного, у тому числі й чи буде вона передана майбутнім поколінням [138, с. 65].
В Преамбулі Статуту ЮНЕСКО зазначено: «Оскільки думки про війну
виникають в розумі людей, саме в розумі людей необхідно вкорінювати ідею про
захист світу» [275] – це є провідною ідеєю в світі щодо збереження НКС. За
допомогою розвитку міжнародного співробітництва в сфері освіти, науки, культури
та комунікації ЮНЕСКО робить свій вклад в створення міжкультурного діалогу та
підтримку миру та безпеки в світі. Досвід Другої світової війни показує: «світ,
заснований виключно на політичних і економічних домовленостях урядів, не є
світом, який міг би забезпечити одностайну, міцну і щиру підтримку народів світу, і
має ґрунтуватися на інтелектуальної і моральної солідарності людства» [340].
Високий інтелект українського етносу, освячений тисячолітньою мудрістю,
визначався у любові до землі, праці, він панував у обрядах, піснях, замовляннях,
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ритуальних святах, лікувальній магії словом, речами, числами, оберегами,
цілющими рослинами і був відображений у побуті, фольклорі, народних
оповіданнях, працях етнографів, істориків, ченців, трактатах бакалаврів і магістрів
медицини. Культ землеробської праці, поклоніння сонцю, матінці-землі, воді,
космосу, домінування жінки як творця родинного вогнища, як матері дітей, як
продовжувача людського роду, яка співає колискові пісні, оповідає казки та легенди,
купає дитину в настоях череди, материнки, ромашки, чабрецю, научає вишивати,
працювати, співати, замовляє від хвороб, готує обереги, щоб «нечиста сила» не
торкнулася її дитини – «квітоньки або сокола ясного», і, як пише Є. С. Товстуха, –
це «споконвічний динамічний стрижень рушійної інтелектуальної, духовної і
фізичної величі української нації» [40]. Охорона НКС сприяє збереженню
культурного різноманіття, порозумінню між людьми з різними культурами, різним
менталітетом, повазі до інших людей, як між певними культурними спільнотами в
Україні, як, так і в інших країнах, між країнами [138, с. 65].
На жаль, НКС за своєю природою є змінною й залежною від певного
життєвого циклу, в якому її елементи можуть зникати або породжувати нові форми
виразу. При цьому процеси, що відбуваються в сучасному світі, ще й сприяють
зникненню її різних елементів (об’єктів, проявів), перешкоджають їх творчій
трансформації. В результаті відбувається втрата змісту НКС [138, с. 66].
Слід погодитися з виокремленням дослідниками Національного Інституту
Спадщини (Республіка Польща) [139, с. 160; 325] низки процесів щодо НКС та
визнати їх наявність й в Україні, зокрема:
1. Глобалізація. Постійно прискорюються процеси об’єднання культурних
моделей, що може привести до зникнення місцевого культурного змісту під впливом
нав’язаного чи прийнятого як більш привабливого та/або домінуючого змісту [138,
с. 66].
2. Міграції населення. Тривалі від’їзди або зміни місця проживання поза
межами звичного середовища сприяють відчуженню від власної батьківщини і своєї
НКС [138, с. 66].
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3. Прогресивні процеси урбанізації та індустріалізації. Швидкий розвиток
міських центрів впливає на темпи міграції та пов’язані з нею загрози НКС.
Промисловість, яка стимулює розвиток сучасного світу, водночас робить стародавні,
традиційні способи виробництва невигідними і непривабливими [138, с. 66].
4. Поступове погіршення соціально-економічних умов. Бідність суспільства
через проблеми побуту може стати причиною відсутності інтересу до елементів
(об’єктів, проявів) НКС [138, с. 66].
5. Втрата комунікації між поколіннями. Вкрай важливо зберегти інтерес до
НКС та зв’язок з нею молодого покоління, бо саме зникнення такого є найбільш
частою підставою для втрати НКС [138, с. 66].
В Україні наявною є низка невирішених проблемних питань щодо охорони
НКС, приміром, низька обізнаність населення з НКС, а тому необхідним є
збільшення інформаційної, просвітницької, освітньої діяльності, що потребує
нормативно-правового визначення. Для розробки нормативно-правової основи у
досліджуваній сфері корисним є зарубіжний досвід [138, с. 66].
Оскільки законодавство України має багато спільного з країнами колишнього
Радянського Союзу корисним є їх досвід щодо охорони НКС:
В Азербайджанській Республіці Центральним органом в сфері охорони НКС є
Міністерство культури, зокрема в ньому: Департамент музейної справи і контролю
КС та Державна служба з охорони, розвитку і реставрації КС при Міністерстві [317].
Охорона КС, у тому числі і НКС, визнана одним з важливих напрямків державної
політики Азербайджану. Міністерство культури Азербайджанської Республіки
здійснює моніторинг КС, у тому числі і НКС, зокрема, і на звільнених
азербайджанських землях, і його результати офіційно передає в ЮНЕСКО [315].
Законом «Про культуру» 2012 року НКС визначено як традиції, форми опису
та вираження, знання і навички, інструменти, об’єкти, артефакти і культурні
простори, які використовуються окремими особами, групами і суспільством в
якості прикладів КС. Охорона НКС забезпечується заходами, спрямованими на
відновлення різних аспектів КС, включаючи ідентифікацію, систематизацію,
збереження, захист, поліпшення, передачу з покоління в покоління. З метою

105

виявлення, систематизації та популяризації НКС відповідний орган виконавчої
влади веде державний реєстр НКС, який включається в систему державного
реєстру в галузі культури (ст. 36.3) [327]. Відповідно до Закону Азербайджанської
Республіки «Про засоби масової інформації» засоби масової інформації надають
інформаційну підтримку популяризації КС, у тому числі і НКС, та культурних
багатств Азербайджану (ст. 17.3) [327].
НКС Азербайджанської Республіки включає:
- етнографію (звичаї і традиції, свята та обряди, приклади історичних
символів і загадок);
- фольклор (перформанс, музика і танці, усна творчість, ігри та подання);
- майстерність (прикладне мистецтво, традиційне декоративно-прикладне
мистецтво, національне образотворче мистецтво) [328].
Народний фольклор також охороняється і окремо, на законодавчому рівні,
від спотворення, розкрадання, фальсифікації, плагіату, зокрема спеціалізованим
Законом

Республіки

Азербайджан

«Про

правову

охорону

зразків

азербайджанського фольклору» [328; 138, с. 66].
Правопорушеннями при використанні виразів фольклору відповідно до
Закону Республіки Азербайджан «Про правову охорону зразків азербайджанського
фольклору» визначено наступне:
✓

незаконне використання та інші дії, що завдають шкоду фольклору, а

саме: нетрадиційне використання фольклору без збереженням особливостей
природної природи, змісту та форми використання зокрема і, для публікації,
копіювання, розповсюдження, публічного декларування та виступу, трансляції або
розповсюдження через кабельне телебачення, а також у будь-якій формі
публічного повідомлення для отримання прибутку;
✓

використання фольклору з неточним зазначенням його джерела, а

також географічної назви місця походження та (або) назви людей (суспільства)
(фактично Носіїв НКС), до яких він належить, зокрема, видача фольклору як
продукту власної інтелектуальної діяльності або як продукту НКС іншої держави;
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✓

створення (виготовлення) та розповсюдження піратських копій, будь -

якого фольклорного об’єкта [314; 138, с. 66–67].
За законодавством Республіки Азербайджан частина НКС взагалі визнана
спеціальним

видом

інтелектуальної

власності

держави

та

охороняється

державою [138, с. 67]. Приміром, за порушення вимог щодо використання
фольклору передбачена навіть конфіскація майна (ст. 165-2) [316]. Так НКС
зберігається в її оригінальних проявах, забезпечується відсутність привласнення
такої окремими особами та популяризується культура держави [138, с. 67]. Зазначені
правові норми слід врахувати й в пам’яткоохоронному законодавстві України при
визначенні правопорушень в сфері НКС.
Рішення про надання статусу історико-культурної цінності елементу (об’єкту,
прояву) НКС приймає Рада Міністрів Республіки Білорусь. Для України цікавим є
розподіл НКС залежно від їх культурної значущості на дві категорії [138, с. 68]:
✓

категорія «А» – історико-культурні цінності, повна автентичність і

точність яких безумовна й незмінна. Таку категорію має, наприклад, «Місцевий
пісенний стиль виконання традиційних обрядових і внеобрядових творів
автентичними фольклорними колективами» в Ельському районі;
✓

категорія «Б» – історико-культурні цінності, які повністю або частково

відновлені (зафіксовані) за вторинним матеріалом або відмітні духовні, художні
і (або) документальні якості яких по своїй істоті об’єктивно можуть з часом
мінятися. Таку категорію мають, наприклад, герби історичних міст та ін. [174,
с. 126; 156; 138, с. 68]. Пропонується при розробці у проектах законодавчих актів з
охорони НКС України зазначити аналогічну норму (Додаток Б).
Для забезпечення збереження нематеріальних історико-культурних цінностей
Міністерство культури, місцеві виконавчі та розпорядницькі органи приймають
заходи для збереження й відновлення умов існування, розвитку і передачі
нащадкам традицій або народних промислів (ремесел), особливостей способу
життя, характерних лише для культури народу Білорусі, чинників формування
національного менталітету, а також заохочують (у тому числі матеріально) їх
носіїв в збереженні, розвитку і передачі нащадкам змісту цих цінностей. Зонами
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охорони цих цінностей є спеціально виділені території, призначені для
забезпечення збереження пам’яток та їх середовища, виявлення їх історикохудожньої цінності й доцільного їх використання [156; 138, с. 68–69].
Такий досвід, на нашу думку, слід використати й в Україні [138, с. 69].
Пропонується при розробці у проектах законодавчих актів з охорони НКС України
зазначити: «Для забезпечення збереження НКС ЦОВВ, уповноважений щодо НКС,
місцеві виконавчі органи та органи місцевого самоврядування приймають заходи
для збереження й відновлення умов існування, розвитку і передачі нащадкам
традицій або народних промислів (ремесел), особливостей способу життя,
характерних

лише

для

культури

народу

України,

чинників

формування

національного менталітету, а також заохочують (у тому числі матеріально) їх
носіїв в збереженні, розвитку і передачі нащадкам змісту цих цінностей. Зонами
охорони елементів (об’єктів, проявів) НКС є спеціально виділені території,
призначені для забезпечення збереження пам’яток та їх середовища, а також їх
виявлення й доцільного їх використання.» (Додаток Б).
Охорона НКС – один з основних напрямків державної культурної політики
Республіки Вірменія. Під НКС розуміють фольклор, мову, діалекти, зміст гербів та
інших національних символів, традиційні ремесла, національні звичаї, традиції,
свята, обряди, суспільне життя, манери, правила, традиції економіки (ведення
справ), народну творчість, вірування, культи, тощо. Вірменія ратифікувала КпОНКС
у 2006 році. У 2009 році Національні збори прийняли Закон Республіки Вірменія
«Про НКС». Він регулює правовідносини, що виникають під час процесів охорони
НКС,

включаючи

процеси

інвентаризації,

підготовки,

ідентифікації,

документування, дослідження, застосування, відновлення НКС, охорони прав
власності, охорони КС Республіки Вірменії, міжнародне культурне співробітництво,
питання культурного спілкування між народами Республіки та іншими державами
визначають права та обов’язки фізичних та юридичних осіб у цій сфері, а також
компетенцію державних органів. У 2009 році при Міністерстві культури Республіки
Вірменія була створена професійна рада з питань охорони НКС. В 2010 році
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започатковано процес реєстрації НКС на території Республіки Вірменія, Реєстр
наразі містить понад 40 найменувань об’єктів НКС [343].
Як видно, більшість республік колишнього СРСР має ухвалені закони «Про
НКС» на відміну від України [138, с. 69].
Казахстан ратифікував КпОНКС у 2011 році. В Республіці Казахстан
Міністерство культури та інформації є відповідальним за реалізацію. Концепції
охорони і розвитку НКС прийнятої у 2013 році. НКС народу Республіки Казахстан
грає ключову роль у формуванні культури Казахстану, будучи важливою складовою
національної культури, основою національної самосвідомості, зміцнює духовні
зв’язки поколінь. У 2010 році Міністерство культури успішно представило проект
«1000 традиційних казахських пісень». Мета Концепції охорони і розвитку НКС –
створення сприятливих умов для охорони, розвитку і популяризації НКС народу
Казахстану: 1) ідентифікація, документування, дослідження НКС; 2) підтримка
культурних організацій та зберігачів, що займаються збереженням НКС Казахстану;
3) збереження і відновлення НКС, що знаходиться під загрозою зникнення;
4) підвищення кваліфікації фахівців, що працюють в галузі охорони НКС;
5) широкий розголос НКС в країні і за кордоном; 6) розширення міжнародного
співробітництва в галузі НКС. До уваги береться лише та НКС, яка узгоджується з
існуючими міжнародними правовими актами з прав людини й вимогами взаємної
пошани між співтовариствами, групами й окремими особами [105]. Такі вимоги
повинні стати основою й для визначення критеріїв відбору об’єктів НКС для
України [138, с. 69].
Пропонується при розробці у проектах законодавчих актів з охорони НКС
України зазначити: «Об’єктами (проявами, елементами) НКС є тільки ті, що
узгоджуються з існуючими міжнародними правовими актами з прав людини й
вимогами взаємної пошани між співтовариствами, групами й окремими особами; є
властивими Україні; відображають її традиційну культуру і мають важливі
історичні, літературні, художні, наукові, технологічні або технологічні цінності;
мають характеристики успадкування від попередніх поколінь і живого існування;
мають відмінні етнічні/регіональні особливості або відображати характеристики
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загальної життєвої культури України і є типовими для неї; мають важливий вплив на
громаду і мають підтримку співтовариств спільноти, надаючи почуття ідентичності
та безперервності спільноті або групі. Носіями цієї спадщини є місцеві й етнічні
співтовариства, групи та окремі особи, що мають відношення до її створення,
збереження і відтворення, збагачують культурне різноманіття і сприяють розвитку
творчих здібностей людини.» (Додаток Б).
В Республіці Молдова всі громадяни мають право користування цією
спадщиною і доступу до неї. Співтовариства, групи, у тому числі окремі особи, що є
носіями НКС, мають право: проявляти свою культурну ідентичність за допомогою
елементів НКС; брати участь в інвентаризації, охороні й популяризації елементів
НКС; застосовувати норми звичаю у відносинах з суб’єктами, зацікавленими у
вивченні, збереженні, популяризації та передачі елементів НКС; розробляти й
використовувати символи і знаки місцевої КС, зареєстровані відповідно до
законодавства, з метою залучення до нього більшої уваги з боку громадськості, що
законодавчо закріплено і має набути законодавчого визначення і в Україні [138,
с. 69].
Пропонується при розробці у проектах законодавчих актів з охорони НКС
України зазначити: «Співтовариства, групи, у тому числі окремі особи, що є носіями
НКС, мають право: проявляти свою культурну ідентичність за допомогою
об’єктів/проявів/елементів НКС; брати участь в інвентаризації, охороні

й

популяризації об’єктів/проявів/елементів НКС; застосовувати норми звичаю у
відносинах з суб’єктами, зацікавленими у вивченні, збереженні, популяризації та
передачі об’єктів/проявів/елементів НКС; розробляти й використовувати символи і
знаки місцевої КС, зареєстровані відповідно до законодавства, з метою залучення до
нього більшої уваги з боку громадськості.» (Додаток Б).
Класифікація і державний облік об’єктів НКС в Республіці Молдова
здійснюються шляхом включення їх в Національний реєстр НКС [174, с. 413, 156].
У

республіці

на

відміну

від

України

врегульовано

всі

питання

щодо

переліків/реєстрів НКС [138, с. 69]. Слід підкреслити, що в Україні зазначене
питання визначено на рівні підзаконного акту ЦОВВ, а саме у Порядку ведення
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Національного переліку елементів НКС України затвердженого наказом Мінкульту
України № 1319 від 11 грудня 2017 року. В ньому враховано пропозиції автора цієї
дисертації, зокрема щодо охорони, у тому числі життєздатності, ідентифікації,
місцевого переліку елементів/об’єктів/проявів НКС, носіїв, облікової картки НКС.
В Республіці Узбекистан для реалізації положень КпОНКС Уряд прийняв
Постанову «Про затвердження державної програми з охорони об’єктів НКС, їх
збереження, пропаганді та використанню у 2010–2020 рр.» (2010 р.). У цій
республіці Список об’єктів НКС являє собою обліковий документ, що містить
оновлюванні відомості про об’єкти НКС. Ведення цього Списку включає:
ідентифікацію об’єкта НКС; специфікацію галузей, напрямів, жанрів і стилів
відповідних об’єктів НКС; вказівки осіб, груп, які постійно відроджують об’єкти
НКС; систематизацію, зберігання й оновлення відомостей; визначення якісного
стану об’єктів НКС та складання звітів за його результатами [156, с. 245]. Зазначену
норму слід включити й до пам’ятко охоронного законодавства України. Наша країна
вже давно потребує ухвалення державної програми з охорони об’єктів (елементів,
проявів) НКС, їх збереження, пропаганді та використанню [138, с. 70].
Корисним є досвід країн Європейського Союзу:
Італійська Республіка ратифікувала КпОНКС у 2007 році. За ст. 9 Конституції
держава охороняє природу країни, історичну й художню спадщину нації [138, с. 67].
На виконання зазначеної статті в Італії було прийнято Кодекс культурної спадщини
і ландшафту [319], який об’єднав і систематизував розрізнені нормативні
положення, спростив низку процедур, передбачених законодавством, визначив
розподіл повноважень та механізм співпраці суб’єктів публічної адміністрації Італії
в сфері охорони КС, у тому числі і НКС. Україна теж потребує єдиний уніфікований
та кодифікований закон про охорону КС, з окремим розділом щодо НКС [138, с. 67].
Окремим аспектом досвіду Італії на який варто звернути увагу є фінансування
сфери КС, зокрема і НКС. В країні здійснюється податкове стимулювання
інвестування в розвиток сфери КС, зокрема і НКС, зокрема і в сфері охорони НКС.
Таке податкове стимулювання проявляється, приміром, в: повному звільненні від
частини податків або зменшенні ставки оподаткування [322].
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В Італії приватні асигнування приблизно в три рази перевершують державні. В
умовах відсутності належного фінансування державою зазначене може бути
враховано й в Україні, щодо охорони НКС [138, с. 67].
А в Королівстві Іспанія питаннями охорони НКС займається Міністерство
культури та спорту, зокрема Генеральний секретарівт культури та спорту. У
2011 році Урядом Іспанії розпочато створення мапи НКС Іспанії та затверджено
Національний План охорони НКС, який складається з декількох розділів і
передбачає встановлення спільної методологічної основи якою слід керуватися всім
державним адміністраціям, приватним організаціям, незалежним громадським
організаціям та суспільству в цілому. В ньому зроблено наголос на програмах
дослідження та створення належної документації. При цьому передбачено
взаємозв’язок з матеріальними проявами НКС (Програма збереження матеріальних
основ НКС = Programa de conservación de los soportesmateriales del PCI).
В Плані охорони НКС визначено, що «без матеріальної підтримки
нематеріальний прояв втратить більшу частину документального внеску в
контекстуалізацію нематеріальної культурної спадщини» (Plan Nacional de
Salvaguarda), в ній чітко прописаний перелік ризиків, що можуть зашкодити його
реалізації чи уповільнити виконання тих чи інших програм: «…якщо культурні
політики збереження та охорони не узгоджуються щодо елементів» прояву НКС, які
є більш цінними або менш захищеними від змін (Plan Nacional de Salvaguarda). До
нього включено: скам’яніння або параліч нематеріальних проявів під впливом
зовнішніх факторів як наслідок політики консервації; втрата самобутності через
політику глобалізації; незаконне привласнення НКС секторами, що не мають на це
законних прав.
Існує два типи ризику за умови незаконного привласнення НКС:
а) ризики від зовнішніх зацікавлених осіб, не членів громади, що створюють
копії або пов’язані з такими особами ризики. Приміром: модифікація характеру НКС
через невідповідні дії з поширення та просування; труднощі в розвитку та передачі;
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б) зовнішні ризики, пов’язані з політикою охорони та збереження, що не
визнають діяльність законних носіїв. Приміром: нескоординовані дії між
управліннями культури й носіями традиції.
Створено міждисциплінарну комісію з технічного моніторингу, до складу якої
входять працівники центрального уряду, представники регіональних урядів та
зовнішні експерти для координування та моніторингу заходів, здійснених у межах
Плану [338].
Метою

Закону

Іспанії

«Про

нематеріальну

культурну

спадщину»

є

«регулювання діяльності в межах узятих на себе державою повноважень відносно
активів, які складають НКС, у відповідних сферах своєї компетенції» (Ley para la
Salvaguardia, 2015) [326]. В ст. 7 вказаного Закону прописано чіткі заходи щодо
освіти в НКС, де, зокрема, сказано, що, не порушуючи та поважаючи автономію
університетів, уряду та автономні округи спільно з Радою університетів
докладатимуть зусилля з «а) розробки та надання офіційних ступенів бакалавра, що
передбачає навчання, спеціально орієнтоване на набуття компетенції й навичок,
пов’язаних з охороною, управлінням, передачею, поширенням і пропагандою
НКС» [326]. Зазначене є доречним і для України.
Республіка

Австрія

стала

державою – учасницею

КпОНКС

09 липня

2009 року. Центральним органом в сфері охорони НКС в Австрії є Міністерство
мистецтва, культури, державної служби та спорту. Було створено Національне
агентство НКС. Зазначене агенство керує процесом складання інвентаризації НКС в
Австрії. Носії НКС для внесення об’єкта НКС в національний реєстр заповнюють
форму заявки, яка розміщена в Інтернеті на веб-сторінці Національного агентства
НКС. Така форма подається до Національного агентства НКС з двома науковими
рекомендаційними листами та однією або кількома деклараціями про згоду на
внесення в реєстр, що відповідають кількості зацікавлених громад. На підставі цих
документів Консультативний комітет одноголосно вирішує, чи включається той чи
інший об’єкт НКС до національного реєстру. Після того, як об’єкт НКС описаний та
визначений, він публікується в базі даних на сторінці Національного агентства НКС.
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Відвідувачі такої сторінки отримують мультимедійну інформацію про об’єкти НКС
Австрії [332].
В Австрійській Республіці, працюють з міжнародними художніми освітніми
установами та ремісничими компаніями для захисту місцевої майстерності як
об’єктів НКС. Створено центри, які управляються галузевими асоціаціями
Австрійської Республіки. Вони надають громадськості навчальні програми,
створюють виставки місцевих та зарубіжних художників, форуми з обміну їх робіт,
формують партнерські відносини між ремісниками і промисловістю для збереження
майстерності важливої для самобутності спільноти. Тобто неприбуткові організації
сприяють охороні НКС [156, с. 155; 138, с. 66].
В Україні варто стимулювати створення громадських структур культурних
діячів, фахівців, місцеві організації, науково-дослідні центри тощо та сприяти
існуючим для обміну досвідом щодо НКС з унормуванням такої співпраці [138,
с. 66].
В Республіці Болгарії питанням охорони НКС займається Міністерство
культури, Управління мистецтва та культури, Національний фонд культури.
Болгарія ратифікувала КпОНКС у 2006 році, і вона вступила в силу для Болгарії
10 червня 2006 року. Міністр культури Болгарії і генеральний директор ЮНЕСКО у
2012 році відкрили Регіональний центр охорони НКС в Південно-Східній Європі під
егідою ЮНЕСКО. У 2008 році створено Національний репрезентативний список
НКС «Живі скарби людства – Болгарія». Стратегія збереження національної КС
розробляється Національною радою з НКС при Міністерстві культури. Основні
напрями щодо збереження, включаючи введення в освітні програми, методи та
стратегії такого збереження тощо розробляють центральні органи державної
влади [56; 138, с. 68]. Законом Болгарії «Про культурну спадщину» закріплено за
державою обов’язок охороняти КС, МКС і НКС, незалежно від місця її
розташування, створити умови для охорони КС, у тому числі і НКС, сталого
розвитку, політики збереження та гарантування рівного доступу до культурних
цінностей громадян, дотримання наступних принципів в сфері охорони КС: рівність
різних видів культурної спадщини, децентралізація управління та фінансування
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діяльності по охороні КС, гласність, прозорість в управлінні діяльністю щодо
охорони КС, у тому числі і НКС. Стаття 42 зазначеного Закону закріплює, що НКС
включає: усні традиції та форми вираження, у тому числі мову як об’єкт НКС;
художньо-виконавське мистецтво; соціальні звичаї, ритуали та святкування; знання
та звичаї, що стосуються природи та Всесвіту; знання та вміння, пов’язані з
традиційними ремеслами. В країні з визначених об’єктів НКС здійснюється
підготовка спеціалістів, які їх досліджують, що слушним є й для України [97].
Конституція Республіки Польщі закріплює, що держава повинна захищати КС,
як матеріальну так і нематеріальну та передавати її майбутнім поколінням, ці
положення визначені в преамбулі: держава створює умови для поширення та
рівного доступу до культурних благ, що є джерелом ідентичності польського
народу, його тривалості та розвитку [324]. В країні навіть НКС, яка стосується
невеликої соціальної групи, приміром, соціальної групи певного міста, все одно є
надбанням народу і зберігається, що слід робити й в Україні [138, с. 69; 139, с. 160].
У Румунії створено Бюро з управління НКС, ведеться робота по створенню
регіональних органів, для виявлення НКС країни [329], тобто створено державні
органи, які займаються збереженням НКС. Зазначений досвід є актуальним з
врахуванням децентралізації влади в Україні, адже краще ніж на місцях вирішити
проблемні питання НКС неможливо. В Україні й нині існує необхідність чіткого
визначення владних органів, що мають здійснювати діяльність зі збереження НКС, з
наділенням їх відповідними повноваженнями [138, с. 69; 139, с. 160].
В Словацькій Республіці Консультативний орган при Міністрі культури з
охорони НКС у співпраці з Радою і експертами в сфері розробили Концепцію щодо
НКС, в якій розглядаються питання ідентифікації її об`єктів, систематичного
оформлення документації по ним, збереження і поширення інформації для
майбутніх поколінь, розкриття і представлення громадськості в Словаччині і за
кордоном [331]. Як видно, НКС опікується низка державних і громадських
інституцій з відповідними повноваженнями на відміну від України [138, с. 68].
В Угорщині законодавчо гарантовано сприяння вивченню традиційної
народної музики і внесено як обов`язкове в систему освіти, здійснюється
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документування народної музики за участю громадських і культурних установ
тощо [333]. Таке було б корисним і для України, зокрема забезпечити навчання
щодо елементів (об’єктів, проявів) НКС в освітніх закладах, хоча б у якості
факультативних занять тощо [138, с. 70; 139, с. 161].
Для фінансування охорони і збереження об’єктів КС у Федеративній
Республіці Німеччина застосовується головним чином принцип оподаткування у
відповідності до спроможностей суб’єкту, що сприяє створенню системи можливих
пільг щодо вирахувань з прибутку платника податків. Ці пільги включають
обов’язкові або необхідні витрати, які зменшують наявний дохід. До такого
надзвичайного тягаря віднесені витрати на утримання не звичного майна, яким
виступають об’єкти КС [156, с. 296]. Цей принцип бажано унормувати і
застосовувати в Україні [138, с. 70].
У Французькій Республіці ще у 1830 році з’явилася Генеральна інспекція з
охорони пам’яток, а у 1983 році відповідальність за історико-культурну спадщину
була передана безпосередньо у відання комун [156; 138, с. 69]. Одним із основних
пріоритетів державної політики у сфері НКС нині є розробка і наповнення переліку
(інвентарю) НКС, як інструменту, який забезпечує визнання, посилення та охорону
НКС, регулярні подання до списків ЮНЕСКО, дослідження цих об’єктів на рівні
наукової експертизи. Занесення до Національного інвентарю відбувається, перш за
все, шляхом опитувань, що проводяться за участі громад, у партнерстві з
дослідницькими організаціями та культурними асоціаціями. Також це може бути
обговорення безпосередньо з носіями традицій. Значна роль приділяється розвитку
мереж та роботі з органами місцевого самоврядування [338].
Завдяки тісній співпраці між різними зацікавленими особами у Франції
сформовано «унікальне середовище» у сфері НКС, частиною якого є політика освіти
в цій царині. Так історично склалося, що багато курсів у різних учбових закладах
Франції присвячені етнології та антропології культури. Водночас, починаючи з
2012 року, з’являються спеціальні програми з НКС; так, в Університеті Франсуа
Рабле в Турі існує магістерська програма, присвячена НКС Франції, основу якої
складає формування навичок з інвентаризації та популяризації НКС: виконавської
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майстерності (музика, театр), професійної та технічної майстерності, художніх та
архітектурних

культурних

цінностей.

Страсбурзький

університет

пропонує

спеціалізацію «Нематеріальна культурна спадщина» також на рівні магістра в межах
програми «Антропологія та етнологія», крім магістерської програми, тут існує ще й
докторантура за напрямом НКС. На додачу до названих університетських курсів, що
безпосередньо стосуються НКС, університети пропонують також спеціальне
навчання в межах інших курсів [338].
Важливу роль у реалізації КпОНКС в Королівстві Норвеії, яке відноситься до
скандинавської правової сім’ї, відіграє Норвезький інститут ремесл створений у
1987 р. Міністерством культури та церковних справ Норвегії (Norwegian Ministry of
Culture and Church Affairs) [339]. Охорона та захист НКС здійснюється шляхом
передачі традиційних знань новим поколінням; проводяться збори для організацій,
що працюють у галузі НКС; проводиться обмін та обговорення методів охорони
НКС; створено реєстр для складання карти знаходження об’єктів НКС, збору
інформації та підвищення обізнаності про культурну спадщину в Норвегії.
Зазначений Інститут акредитований ЮНЕСКО та співпрацює з Радою мистецтв
Норвегії (Kulturrådet) щодо імплементації КпОНКС [323]. Інститут документує
об’єкти НКС та виконує проекти щодо навчання передачі традиційних ремесел, з
особливим акцентом на живі знання, які є під загрозою зникнення [342].
При належному ставленні до НКС й піднятті рівня обізнаності та
інформування населення України щодо неї НКС сприятиме й економічному
розвитку, приміром, поліпшенню туризму через наявність майже в кожному місті,
селі, селищі своїх самобутніх обрядів, традицій, вмінь, навичок та ін. [138, с. 68].
Окремо варто розглянути політику культури наднаціональних інститутів ЄС
направлена на використання національних мов і традицій, залагоджування
роз’єднувальних ліній, на контакти, толерантність культур різних країн, регіонів,
соціальних груп тощо, діалог між культурами, збалансоване мультикультурне
суспільство. На мовах, відмінних від державних, за статистикою в країнах ЄС
говорять більш 40 мільйонів мешканців. В основному підтримка малих мов
здійснюється на місцевому рівні, але діють й загальносоюзні організації, які

117

серйозно

опікуються

соціолінгвістичними

проблемами.

Серед

них

такі

консультативні органи як Європейське бюро з рідких мов і «Евроланг», що
займаються проблемами рідких мов (наприклад, мовою басків), які діють за
підтримки Єврокомісії, мають відділення, співпрацюють з Організацією нацменшин
Європи. У 2001 році було засновано День європейських мов, що відзначається
щорічно 26 вересня. У 2004 році було прийнято програму захисту малих
європейських мов, для чого було засновано Європейське бюро із захисту культури й
мови малих європейських народів, а на території ЄС було створено мережу
спеціальних інформаційних центрів «Меркатор» [156, с. 121]. Зазначений досвід є
корисним для України щодо охорони мов.
У країнах Європи право власності поширюється на всі оборотоздатні об’єкти
як матеріальні, так і нематеріальні. А тому традиційно виділяються дві категорії
права власності щодо об’єктів КС: 1) на речі (рухомі або нерухомі) та 2) благ
нематеріального характеру (результати творчої діяльності, тобто поняття, образи,
ідеї, виражені у творах). ЄС в своїй культурній політиці в зв’язку з цим вирішує таку
важливу правову проблему, як режим торгівлі «культурними товарами». Визначення
поняття «культурні товари» дається в Регламенті Єврокомісії про експорт
культурних товарів № 3911/92 (1992 р.). За ним культурними товарами визнаються
всі культурні об’єкти, перераховані в Додатку до цього Регламенту (ст. 1), а саме
різні категорії культурних об’єктів, належність яких визнається на основі
тимчасового критерію [156, с. 121–122]. Тобто не кожен є культурним товаром в
розумінні права ЄС. Вказане є суттєвим і для України – елементи (об’єкти, прояви)
української НКС є також власністю і не можуть експортуватися без відповідних
ліцензій, дозволів, що повинно набути свого правового забезпечення.
Поліпшенню взаєморозуміння між культурами та розвитку співпраці між
найширшими верствами населення сприяє культура як один з напрямів співпраці
між країнами, яка передбачає безпосередні контакти між людьми. На рівні
Європейського Союзу активно здійснюється політика зі збереження КС. Нині
реалізовується ряд програм, зокрема, «Креативна Європа» на 2021–2027 роки,
цільовий бюджет становить 2,4 млрд євро [92].
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Мета програми – захист та сприяння розвитку культурного та мовного
різноманіття, зміцнення конкурентоспроможності культурних та креативних
секторів. Загальними пріоритетами програми є: розвиток культурного різноманіття
та посилення конкурентоспроможності європейських культурного та креативного
секторів. Програма зосереджена на Новій Європейській Програмі у Сфері Культури,
програмі Єдиного цифрового ринку та стратегії #Digital4Culture. Попередня
програма була

здійснена

у

2014–2020 роках,

цільовий

бюджет

становить

1,46 млрд євро [92]. В цій програмі було заплановано на останній рік: 1) Конкурси
«Проекти міжнародної співпраці», задля підвищення компетенції культурних та
креативних гравців на міжнародному ринку; 2) програми «EU Prizes» та «ECOC»,
які побудовані на європейських цінностях (культурне різноманіття, залучення
громадянського суспільства та підвищення його відповідальності, використання
публічних просторів, вихід на міжнародний рівень); 3) міжнародна співпраця,
зокрема через роботу у сфері політики поміж усіма країнами – членами Програми
через відкриті методи координації, а також через координацію з міжнародними
інституціями, такими як Рада Європи, ЮНЕСКО або Організація економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) [255].
Окрім того, робочий план Ради ЄС з культури 2015–2018 років мав одним з
чотирьох напрямків пріоритетної діяльності КС. Згідно з цим планом. Згідно з
планом, діяльність у цій сфері складалася з двох етапів. На першому етапі робоча
група OMC (Open Method of Coordination), до складу якої входять експерти з
держав-членів, зосереджується на спільному управлінні КС (2015–2016 рр.). На
другому етапі робота робочої групи була зосереджена на навчанні та передачі знань
серед традиційних та нових професій у сфері спадщини (2017–2018 рр.). Робочі
групи визначали найкращі практики для фахівців зі спадщини [92].
В Україні за рішенням Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня
2017 року 2018 рік відбувся як Європейський рік КС, метою такого була допомога
відновити відчуття приналежності до спільної європейської сім’ї, залучаючи
громадян та особливо молодь до подій та проектів, які на перший план виносять
спільну європейську спадщину та цінності, підкреслити, що культурне надбання є
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джерелом соціальної

та економічної

вигоди для

Європи, з точки зору

міжкультурного діалогу, соціальної єдності та економічного зростання, а також
сприяє досягненню європейської досконалості у цьому секторі. Він привернув увагу
до проблем з якими стикається КС в Україні: вплив цифровізації, екологічний та
фізичний тиск на об’єкти КС та незаконна торгівля об'єктами культури, що
стосується й НКС [92].
Такі програми є корисними для охорони НКС в Україні, проте, їх реалізація не
достатньо унормована чинним законодавством України.
Важливим для дослідження є досвід країн з англо-саксонською системою
права:
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, у виборі своє
культурної політики щодо НКС дотримується позиції визначальної ролі саме
громадських організацій за підтримки місцевих органів влади. При цьому роль
центрального державного управління об’єктами цієї спадщини зведена до
мінімуму. Питання щодо КС входять до компетенції Міністерства культури
(Департаменту у справах культури, засобів масових комунікацій і спорту), яке
відповідає за вироблення політики в пам’яткоохоронній сфері для всієї країни.
Ключові моменти даної політики, зокрема, такі:
1) реалізація освітньої компоненти КС;
2) залучення до КС найбільшої кількості людей різних верств населення,
зокрема до вивчення, дослідження, спілкування з нею, і не лише громадян Великої
Британії, а й мільйонів туристів-відвідувачів країни та ін.;
3) захист, охорона та підтримка КС, а також політичні питання щодо неї. Так,
інколи відбуваються дуже активні спори в країні з питань до якої міри слід
відновлювати старовинні будівлі, або чи необхідно залишити старовинні будівлі як
руїни;
4) реалізація економічного потенціалу історичного простору країни, з точки
зору туризму та з точки зору інноваційних підходів до розвитку об’єктів КС.
(Історичне середовище як сила для нашого майбутнього (2001 р.).
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В рамках Міністерства діють різні комісії, агентства, фонди та ін.
В Міністерстві культури є спеціальний лотерейний фонд, що проводить розіграш
національної лотереї. Частина доходів від них в першу чергу витрачається урядом
на збереження КС. В Міністерстві існує досить багато компаній операторів з
приватного сектора, які діють в області культури.
У Великій Британії відсутнє загальне законодавство щодо державноприватного партнерства, зокрема й у сфері КС. Проте таке партнерство
реалізується на підставі приватної фінансової ініціативи. Механізм приватної
фінансової ініціативи діє на підставі внутрішніх директив Уряду Великої Британії.
Гнучкість даній системі регулювання такого механізму надає Постанова Уряду, за
якою проекти приватної фінансової ініціативи ґрунтуються на договірних
процедурах. Основними державними органами, що забезпечують взаємодію у
сфері державно-приватного партнерства є Міністерство фінансів і Агентство
розвитку інфраструктури Великої Британії [156].
В умовах економічної кризи в Україні, неспроможності фінансування
охорони всієї КС з державного бюджету та децентралізації влади такий підхід є
слушним.
У Сполучених Штатах Америки діє складна але в цілому ефективна система
охорони пам’яток, що поєднує визнання суспільної цінності збереження
національної спадщини з повагою інтересів власників пам’яток, має традиційно
сильну громадянську ініціативу, яка виражена у діяльності численних громадських
організацій, заходах федерального уряду та урядів штатів з координації зусиль та
матеріальної підтримки, діяльності муніципальних органів управління. Відмінною
рисою цієї системи є високий ступінь децентралізації.
На федеральному рівні питання управління охороною пам’яток історії та
культури покладено на Міністра внутрішніх справ, який уповноважений:
•

надавати кошти штатам для проведення всебічних пошуків з метою

виявлення, придбання, охорони й поліпшення стану пам’яток історії, архітектури,
археології та культури;

121

•

субсидувати діяльність Національного трасту з охорони пам’яток

історії США;
•

брати участь шляхом надання субсидій штатам в програмах охорони

пам’яток історії, здійснюваних штатами, місцевими органами, публічними та
приватними організаціями, а також окремими особами [156].
Найбільш значним федеральним актом, що регулює охорону пам’яток історії
та культури, є Закон «Про охорону пам’яток історії, що мають національне
значення» (1966 р.), у якому констатується: «Дух і прогрес нації ґрунтується і
проявляється в її історичній спадщині» (ст. 1), а на Федеральний уряд покладено
такі завдання: «У співпраці з іншими державами, штатами, місцевими урядами,
індіанськими племенами, приватними організаціями та окремими особами.
1. Вживати заходи (включаючи ті, що носять характер фінансової та
технічної допомоги) щодо поліпшення умов, в яких наше сучасне суспільство та
історична спадщина можуть існувати у плідній гармонії, задовольняти соціальні,
економічні та інші вимоги нинішнього й майбутніх поколінь.
2. Здійснювати керівну роль у справі збереження історичної спадщини США
і міжнародного співтовариства націй.
3. Використовувати пам’ятки історії, що знаходяться у власності або під
контролем Федерального уряду, на благо нинішнього й майбутніх поколінь,
зокрема для їх натхнення.
4. Сприяти збереженню пам’яток історії, які не є федеральною власністю,
максимально сприяти діяльності організацій та окремих осіб, які ведуть охорону
пам’яток на приватних засадах.
5. Сприяти публічній і приватній охороні та використанню всіх природних
елементів історичної забудови:
6. Надавати допомогу штатам, місцевим муніципалітетам і Національному
трасту з охорони пам’яток історії США для розширення їх діяльності та реалізації
програм з охорони та використання пам’яток історії.» (ст. 2).
Основна діяльність у координації заходів щодо збереження спадщини та
залучення до неї громадськості покладена на Національний траст охорони
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пам’яток історії, який отримав свій статус від Конгресу США 1949 року як
«благодійна, філантропічна корпорація громадської участі в збереженні історичних
місць, будівель та інших об’єктів національного значення» [156].
Латинська Америка має багатий досвід захисту і розвитку НКС в світі.
Наприклад, до прийняття Конвенції Венесуела почала складати список НКС у
2003 році. Сьогодні список включає більше 100 000 об’єктів цієї спадщини.
Верховний суд Венесуели ухвалив, що всі пункти в списку захищені законом. У
першу чергу, це стосується НКС, що знаходиться під загрозою зникнення [105].
Колумбія, найбагатша країна Латинської Америки з точки зору НКС,
щорічно приймає близько 700 традиційних фестивалів і карнавалів. З 2002 року
уряд Колумбії у співпраці з ЮНЕСКО організувало великомасштабні заходи для
підвищення обізнаності про важливість НКС. У результаті цієї роботи була
створена база даних НКС, підготовлені розповіді і програми, пов’язані з НКС,
показані по телебаченню, проведені семінари та зустрічі [105].
В умовах реформи децентралізації влади зазначений досвід є корисним для
України.
У Республіці Фіджі через постійне зникненням традиційних знань і виразів
аборигенів створено культурну карту НКС, розроблену Інститутом мови і культури
для ідентифікації та документування самобутності громад з вождями племен,
старійшинами і спадкоємцями. Пропонується створити аналогічну карту НКС
України та/або державну інформаційну систему НКС [138, с. 70].
Враховуючи наведений міжнародний досвід, можна виокремити такі основні
принципи охорони НКС:
✓

принцип балансу, а саме виділення коштів для забезпечення охорони

елементів (об’єктів, проявів) НКС і використання їх так, щоб НКС сприяла
економічному зростанню та соціальному прогресу, розвитку;
✓

принципи

інституційної

координації:

робота

органів

публічної

адміністрації щодо НКС, освіти і туризму, повинна бути скоординованою;
✓

принцип обережності: запобігання знищенню або втраті елементів

(об’єктів, проявів) НКС;
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✓

принцип планування: забезпечення того, щоб ресурси виділені на

заходи, що здійснюються для охорони НКС ґрунтувалися на відповідних
затверджених в установленому порядку планах, програмах тощо;
✓

принцип переліку: виявлення, підтримка і просування відповідних

елементів (об’єктів, проявів) НКС шляхом систематичного складання реєстрів,
переліків, списків тощо на нормативно визначеній основі;
✓

принцип

участі:

забезпечення

участі

населення

у

збереженні,

відображенні, популяризації та вивченні елементів (об’єктів, проявів) НКС задля
здійснення охорони НКС;
✓

принцип поваги: забезпечення поваги до елементів (об’єктів, проявів)

НКС як до надбань переданих нашими предками та прояву поваги до наших
національних надбань;
✓

принципи просування: сприяння систематичного збору інформації щодо

НКС та полегшення доступу до такої інформації для населення, будь-яких
зацікавлених осіб і відповідних міжнародних організацій (Додаток Б) [138, с. 70].
Мета охорони НКС в Україні має полягати в наступному:
✓

сприянні популяризації НКС та охорони НКС як в Україні так і за її

межами;
✓

забезпеченні відновленню видозміненої та/або «присвоєної» іншими

НКС України;
✓

порятунку НКС, яка знаходиться на межі зникнення;

✓

підвищення обізнаності НКС власної батьківщини населенням України

для підвищенні рівня національної свідомості тощо [138, с. 70–71].
Пропонується при розробці у проектах законодавчих актів з охорони НКС
України зазначити: «Правовими порушеннями при використанні елементів
(об’єктів, проявів) НКС фізичними і юридичними особами вважаються такі дії:
✓

допущення

порушення

вимог

при

їх

використанні,

а

саме:

використання з комерційною метою елементів (об’єктів, проявів) НКС в
нетрадиційній і незвичайній формі, при будь-якій формі публікації, копіюванні і
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поширенні екземплярів, будь-якої публічної декламації або виконання, передачі до
ефіру або по кабелю;
✓

безпосереднє або непряме доведення до публіки елементів (об’єктів,

проявів) НКС, які умисно видаються як свої, або введення публіки в оману
відносно джерела створення елементів (об’єктів, проявів) НКС, або використання
елементів (об’єктів, проявів) НКС з представленням їх як елементів (об’єктів,
проявів) НКС іншої країни, що не є фактичним джерелом;
✓

використання, що завдає збитку культурним інтересам суспільства

(країни), безпосередньо або побічно доведених до публіки навмисно спотворених
елементів (об’єктів, проявів) НКС.» (Додаток Б).
Значна увага приділяється адміністративно-правовій охороні НКС в арабських
країнах, приміром в Арабській Республіці Єгипет в сфері охорони НКС є наступні
суб’єкти публічної адміністрації: Міністерство культури, Вища рада культури, Фонд
культурного розвитку. Міністерство культури забезпечує політику щодо створення
системи позитивних культурних цінностей в єгипетському суспільстві, здобуття
населенням знань про єгипетську КС, зокрема і НКС, розуміння населенням своєї
історії, підвищенням значення єгипетської самобутності, розвитком талановитих і
творчих людей. КС, зокрема і НКС, є джерелом прибутку для національної
економіки Єгипту на регіональному та міжнародному рівнях [346].
Охорона об’єктів НКС в країнах мусульманської правової сім’ї здійснюється
завдяки щільним родинним зв’язкам та передачі НКС від покоління до покоління в
сім’ї. Приміром, Тахтіб – бойове мистецтво з використанням палиці як один з видів
НКС Єгипту передається Носіями НКС здебільшого своїм родичам [335]. Тобто
успіху у захисті НКС сприятиме забезпечення зв’язку між поколіннями, чим має
опікуватись в першу чергу держава через уповноважені структури, що повинно бути
унормовано [138, с. 67].
Наше дослідження не буде повним без врахування досвіду азіатських країн:
У Китайській Народній Республіці, суб’єктами публічної адміністрації є
Міністерство культури і туризму, Консультативний комітет з НКС. У 2011 році
прийнято Закон «Про нематеріальному культурну спадщину». Даний Закон визначає
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НКС як культурні прояви, що передаються у спадок людьми всіх національностей
від покоління до покоління, розглядаються в якості частини їх КС, є предметами, які
стосуються традиційної культури, включаючи: традиційні усні літературні твори,
мову, традиційні мистецтва, каліграфію, музику, танці, драму, народні мистецтва,
акробатику, традиційні технології, медицину, традиційні ритуали, фестивалі,
традиційні народні види спорту, розваги, інші народні звичаї. Крім того, в Законі
регламентовано порядок дослідження НКС, формування «каталогу предметів НКС»,
а також встановлено відповідальність фізичних осіб, юридичних осіб, іноземних
організацій за порушення законодавства в сфері НКС. Також Міністерство культури
і туризму цієї країни затвердило План з охорони НКС на 2021–2025 роки, в якому
поставлені наступні завдання: вдосконалення системи інтерактивних об’єктів НКС;
будівництва та використання музеїв НКС, зокрема, створення 20 державних музеїв
НКС, які містять характерні риси етносів, регіонів і галузей виробництва; реалізації
проектів щодо популяризації НКС на національному рівні в спеціалізованих
початкових і середніх школах; стимулювання професійних навчальних закладів до
створення

відповідних

спеціальностей

за

національними

традиційними

ремеслами [292]. В Китайській Народній Республіці мова визнана об’єктом НКС як
й ієрогліфічна писемність, яка у найбільшій мірі забезпечує культурну й
лінгвістичну єдність Китаю [344]. Слід відзначити, що й українська мова потребує
охорони й збереження в нашій державі [138, с. 67].
У 2008 році в республіці Урядом було створено Консультативний комітет з
НКС для здійснення нагляду за територіальним дослідженням НКС, перепису
об’єктів КС. Для України корисні схвалені ним критерії відбору об’єктів для Списку
НКС Гонконгу (2014 р.) такі: бути властивим Гонконгу; відображати його
традиційну культуру і мати важливі історичні, літературні, художні, наукові,
технологічні або технологічні цінності; мати характеристики успадкування від
попередніх поколінь і живого існування; мати відмінні етнічні/регіональні
особливості або відображати характеристики загальної життєвої культури Гонконгу
і бути типовим для нього; мати важливий вплив на громаду і мати підтримку
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співтовариств спільноти, надаючи почуття ідентичності та безперервності спільноті
або групі [344; 138, с. 67–68].
В Республіці Корея розуміння необхідності збереження КС існувало з XVIII –
кінця XIX ст. [138, с. 69]. Закон про охорону культурної спадщини, прийнятий
урядом Республіки Корея у 1962 році та є правовою основою програми охорони
НКС. В країні розроблена концепція з охорони Окремою метою охорони НКС є:
визначити цінний культурний вираз (об’єкт НКС), котрий на межі зникнення,
захистити та передати наступним поколінням. Закон класифікує КС на «матеріальну
культурну

спадщину»,

«нематеріальну

культурну

спадщину»,

«фольклор»,

«пам’ятники» та «традиційні споруди». Об’єктами НКС є звичаї, народна творчість,
мистецтво слова, танці, музика, уявлення, народні художні промисли та прикладне
мистецтво, знання, навички, інструменти, артефакти, культурні простори, ін. НКС.
НКС країни також визначено як «Живий національний скарб чи живий людський
скарб», «Людська культурна спадщина» або «Живий скарбник людини»; визначено
фізичних осіб або групи, які ще за життя розглядаються як національний
скарб [320]. Більшості людей в Україні, вважаємо, такому розумінню НКС ще слід
вчитися [138, с. 69].
Також у Південній Кореї є спонсорований ЮНЕСКО Регіональний центр
документації НКС Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Цей центр активно працює
над включенням НКС в спеціальний список в багатьох країнах Азії. Крім того, в
Південній Кореї створено кілька дослідних інститутів для вивчення цієї сфери [105].
Таким чином, для України, виходячи з аналізу зарубіжного досвіду, на нашу
думку, корисним є: створення громадських структур культурних діячів, фахівців,
місцевих організацій, науково-дослідних центрів тощо та сприяння їм для обміну
досвідом щодо НКС з унормуванням такої співпраці (Австрійська Республіка);
визнання НКС спеціальним видом інтелектуальної власності держави для
запобігання її привласнення (Республіка Азербайджан); достатнє унормування опіки
НКС державою через уповноважені структури (Арабська Республіка Єгипет);
ухвалення єдиного уніфікованого та кодифікованого закону про КС з окремим
розділом щодо НКС, в якому унормовано стимулювання приватних асигнувань в цій
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сфері (Італійська Республіка); унормовані критерії об’єктів для списку НКС
Гонконгу (Китайська Народна Республіка); унормування заходів щодо освіти з НКС
у навчальних закладах (Королівство Іспанія); унормування низки діяльності та
взаємодії діяльності державних та громадських інституцій, що опікується НКС
(Словацька Республіка); визнання НКС феноменом який підтверджує та закріплює
національну єдність, підготовка спеціалістів в цій сфері (Республіка Болгарія);
виділення зон охорони елементів (об’єктів, проявів) НКС для забезпечення їх
збереження та доцільного використання (Республіка Білорусь); визначення, що
«Елементами (об’єктами, проявами) НКС є тільки ті, що узгоджуються з існуючими
міжнародними правовими актами з прав людини й вимогами взаємної пошани між
співтовариствами,

групами

й

окремими

особами;

є

властивими

Україні;

відображають її традиційну культуру і мають важливі історичні, літературні,
художні, наукові, технологічні або технологічні цінності; мають характеристики
успадкування від попередніх поколінь і живого існування; тощо» (Казахстан)
(Додаток Б); унормування прав громадян на користування НКС та доступ до неї
(Республіка Молдова); створено і унормовано Бюро з управління НКС та його
регіональних органів (Румунія); законодавче закріплення основних принципів
охорони НКС: принцип балансу, принципи інституційної координації, принцип
обережності, принцип планування, принцип переліку, принцип участі, принцип
поваги, принципи просування

(Фіджі); покладення основної

діяльності у

координації заходів зі збереження спадщини та залучення до неї громадськості на
національний траст (Сполучені Штати Америки); визначення та унормування права
власності на оборотоздатні елементи (об’єкти, прояви) НКС (Європейський Союз)
та ін. [134, с. 53-54; 138, с. 65–72].
Елементи (об’єкти, прояви) НКС повинні бути включені у реально діючу
культуру, постійно відтворюватися; мають бути задіяні надійні механізми передачі
від покоління поколінню, щоб залишатися частиною КС. Слід враховувати, що
безповоротні втрати елементів (об’єктів, проявів) НКС за відсутності належного
вивчення може спричинити відхід із життя безпосередніх носіїв та/або хранителів її
проявів,

а

тому

має

бути

законодавчо

визначеною

їх

підтримка

на
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загальнодержавному рівні. Таке можливе лише у разі унормованої взаємодії
уповноважених органів публічної адміністрації із спільнотами, групами, окремими
особами, що є їх носіями та/або хранителями духовних зв’язків поколінь, а саме
повинен бути здійснений цілий комплекс юридичних, технічних, адміністративних
та фінансових заходів [149, с. 61].
Однак, названі заходи не будуть ефективними, якщо суспільство не
усвідомлюватиме їхньої потреби. Приміром, життєво необхідним є зміцнення
мовної стійкості українського народу, посилення дієвості джерел, що її живлять, а
саме – національних традицій, національної свідомості та солідарності, національної
культури, злагоди й співпраці між українцями та іншими народами країни. Дієвості
цих джерел заважали у минулому політичні спекуляції імперського ґатунку,
нехтуючи канонами наукової об’єктивності, застосування фальшивого жупела
«українського буржуазного націоналізму» щодо українців і звинувачення їх у
націоналізмі, а нині заважає фальсифікація історії України, історії української мови
та культури в цілому [420; 149, с. 61].
НКС вже є одночасно традиційною і сучасною, а саме являє собою не тільки
успадковані традиції минулого, а й сучасні, творчо перетворені прояви НКС, в яких
кожен бере участь в якості представників різних соціальних і культурних груп.
Елементи (об’єкти, прояви) НКС розвиваються у відповідь на мінливу середу,
складову зв'язок, що зв'язує сьогодення з минулим і майбутнім нащадків. Слід
розробити нормативно-правове визначення заходів в Україні для запобігання
осучаснення НКС та збереження її автентичності з врахуванням міжнародного
досвіду.

2.2 Суб’єкти

адміністративно-правового

забезпечення

охорони

нематеріальної культурної спадщини в Україні, шляхи вдосконалення їх
діяльності
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Культура, її цінності можуть як з’єднувати, так і роз’єднувати покоління, якщо
в їх основі немає єдиної духовної складової. Тому основною метою держави в галузі
культури є забезпечення збереження в єдиному культурному просторі різноманіття
всієї накопиченої попередніми поколіннями системи цінностей, втілених, зокрема, й
у елементах (об’єктах, проявах) НКС, що дозволяє зберігати національну
самобутність всіх народів, що проживають в Україні. Політика держави щодо
охорони НКС повинна забезпечуватися дієвою системою уповноважених органів
публічної адміністрації [134, с. 49].
Структура державної влади сприймається її механізмом, який охоплює
суб’єкти і об’єкти цієї влади, способи, засоби та умови її здійснення, що, зазвичай,
ототожнюється з органами державної влади, адже український народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування [192,
с. 25].
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України, а
тому виключно до її компетенції входить прийняття законодавчих актів, які мають
вищу юридичну силу в системі нормативно-правових актів і яким повинні
відповідати нормативно-правові акти всіх інших владних органів (ст. 75) [127], яка
не є суб’єктом адміністративного права, але також здійснює адміністративноправове забезпечення охорони НКС.
За Конституцією України Президент України є главою держави, гарантом
державного

суверенітету,

територіальної

цілісності

України,

додержання

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина [111]. До 2016 року він
видавав відповідні підзаконні акти реалізуючи політику щодо охорони НКС, чим
сприяв розвитку адміністративно-правового забезпечення охорони НКС.
О. В. Скрипнюк

зазначав,

що

«діяльність

органів

виконавчої

влади

спрямована на безпосередню реалізацію функцій Української держави у сфері
соціальних, економічних, культурних, бюджетно-фінансових відносин з метою
забезпечення належного функціонування держави як складного суспільнополітичного механізму» [274, c. 329]. При цьому Є. В. Мальцева вказує, що
виконавча влада це ті інституції, що «здійснюють державну діяльність і складаються
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із сукупності державних органів і установ, які здійснюють владно-політичні та
владно-управлінські функції у зазначеній сфері і забезпечують реалізацію ухвалених
законів і рішень на всій території країни» [172, c. 80–87]. Взаємозв’язки між
органами виконавчої влади визначаються відповідними станами (режимами)
управлінських

відносин

підпорядкованістю

у

системі

(підлеглістю),

цих

органів,

зокрема

підконтрольністю,

підвідомчістю,

підзвітністю

і

відповідальністю [115; 116, с. 116]. Уповноважені органи виконавчої влади повинні
співпрацювати щодо НКС та нести встановлену законами відповідальність за
діяльність з охорони НКС.
Підвідомчість органів виконавчої влади є найбільш загальним визначенням
усіх можливих станів управлінських відносин, які існують між органами виконавчої
влади, а саме: вертикальна підвідомчість, що властива взаємозв’язкам органів різних
(вищого і нижчого) рівнів (наприклад, усі органи виконавчої влади так чи інакше
підвідомчі КМУ); горизонтальна підвідомчість – між органами одного рівня
(наприклад, будь-який центральний орган виконавчої влади є підвідомчим
Міністерству юстиції України в частині дотримання порядку підготовки і реєстрації
нормативно-правових актів, що видаються даним центральним органом) [115; 116,
с. 117], що є слушним для сфери НКС.
Структура системи органів виконавчої влади будується відповідно до певних
об’єктивних закономірностей організації та функціонування складних соціальних
систем, наукове визначення яких набуває значення основних засад структурної
побудови даної системи. Базовою засадою виступає ієрархічна організація системи
органів, яка зумовлює необхідність існування так званої управлінської вертикалі [2,
с. 116]. Факт відокремленості групи державних владних органів від усіх інших видів
органів щодо сфери охорони НКС в Україні неможливо констатувати остаточно
через відсутність належного адміністративно-правового забезпечення в цій сфері.
Однак, виокремлюється з огляду на ст. 3 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»
певна група таких органів за компетенцією/повноваженнями щодо НКС, які
утворюють своєрідну вертикаль: КМУ, ЦОВВ, що забезпечують формування та
реалізують державну політику у сфері охорони КС; орган виконавчої влади
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Автономної Республіки Крим; обласні, районні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації; органи місцевого самоврядування.
Вказана група органів, за аналогією з КС [152, с. 57], щодо НКС повинна в
повному

обсязі

виконувати:

1) загальнозначущі

функції:

прогнозування –

забезпечувати науковість і раціональність діяльності в сфері охорони НКС;
планування – визначати цілі, завдання на майбутній період діяльності, засоби їх
досягнення і виконання; організація, координування, нагляд, контроль тощо;
2) здійснювати нормативно-правове регулювання за допомогою відповідних
нормативних правових актів; 3) використовувати в своїй діяльності владні
повноваження, що виражається в здійсненні єдиної державної влади переліченою
групою державних владних органів щодо охорони НКС. Так, суб’єкт публічної
адміністрації в межах своїх конкретних функцій має право застосовувати різні
форми і методи керівної дії на керовані об’єкти, а саме здійснювати нормативне,
методичне керівництво, контроль, а також застосовувати адміністративний примус;
4) мати непреривний та оперативний характер публічного адміністрування;
5) здійснювати спеціальні функції, зокрема забезпечення державних, громадських та
індивідуальних законних інтересів при належному здійсненні охорони НКС,
зокрема права на доступ до елементів (об’єктів, проявів) НКС, їх вивчення та
законне використання тощо; 6) за необхідності вживати заходи адміністративної
відповідальності, що є видом юридичної відповідальності, яка виражається в
застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою адміністративного
стягнення/санкції до особи, що зробила правопорушення; 7) мають ієрархічно
побудований системний апарат адміністрування, який, на нашу думку, потребує
вдосконалення щодо сфери НКС.
Сутнісні характеристики цієї групи визначаються загальноприйнятими
принципами публічного адміністрування, як і щодо КС [152, с. 158], а саме:
1) загальними: законність, об’єктивність, єдиноначальність та колегіальність,
ефективність, поєднання централізації та децентралізації; 2) організаційними:
охорона НКС (галузевий), територіальний, лінійний, функціональний, принцип
подвійної підлеглості тощо. На думку Л. Л. Попова, сутнісне призначення

132

виконавчої влади обумовлене двома словами – «практично організувати», що
означає необхідність «практично організувати проведення законів в життя,
досягнення поставленої мети, певного позитивного результату. Цією роботою і
займаються повсякденно, безперервно органи виконавчої влади, здійснюючи
державне управління» [8, с. 67, 12].
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони КС належить, у
тому числі і НКС: забезпечення проведення державної політики; затвердження
нормативів і методик грошової оцінки пам’ятки; затвердження порядку створення
наглядових рад об’єктів всесвітньої спадщини, формування їх складу та
затвердження типового положення про наглядову раду об’єкта всесвітньої
спадщини.
Даних повноважень, як бачимо, не достатньо для здійснення належної
охорони у сфері НКС. А тому, на виконання вимог КпОНКС та Конвенції про
охорону та заохочення розмаїтості форм культурного самовиразу (2005 р.)
пропонуємо додати такі повноваження з подальшим законодавчим закріпленням:
1) забезпечити проведення державної політики у сфері НКС; 2) затвердження мапи
розташування елементів (об’єктів, проявів) НКС у населених місцях України та
змін, внесених до неї; 3) здійснювати нормативно-правове регулювання у сфері
НКС, у тому числі і щодо володіння, користування і розпорядження елементами
(об’єктами,

проявами)

НКС;

4) затверджувати

державні

цільові

програми,

спрямовані на дослідження, збереження, захист, охорону, передачу, відродження,
популяризацію, актуалізацію й використання НКС; 5) затверджувати порядок
виявлення,

державного

обліку,

ідентифікації,

документування,

проведення

пропаганди, використання НКС; 6) здійснювати співробітництво з іноземними
державами і міжнародними організаціями у сфері НКС; 7) здійснювати інші
повноваження відповідно до законодавства України; 8) інше (Додаток Б) [134, с. 49;
149, с. 58].
ЦОВВ щодо НКС є:
1. Міністерство культури та інформаційної політики України відповідно до
законодавства є ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну політику
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щодо НКС, зокрема і щодо музейної і бібліотечної справ, охорони КС, а його
повноваження регламентуються Положенням про Міністерство культури України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року
№ 495 (п. 4) [211] та Положенням про Міністерство культури та інформаційної
політики України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
16 жовтня 2019 року № 885 (п. 4) [2104]. Водночас повноваження Мінкульту
України як ЦОВВ щодо охорони НКС визначені й Законами України «Про охорону
культурної спадщини» (ст. 5) [234], «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
(ст. 24) [217], «Про музеї та музейну справу» (ст. 26) [229] та ін., наприклад:
забезпечує формування державної політики щодо бібліотечної справи в Україні;
розробляє та реалізує державні програми в межах своєї компетенції та програми
розвитку бібліотечної справи, сприяє створенню умов для функціонування
електронних бібліотек (ст. 24) [217]; забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері музейної справи, здійснює координацію робіт із створення єдиної
інформаційної системи музеїв, визначає потреби держави та нормативи, що
гарантують належний рівень музейного обслуговування і доступ громадян до
Музейного фонду України, здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на
державній та комунальній формах власності, за станом обліку, зберіганням,
охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду
України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності, організовує
проведення наукових досліджень у сфері музейної справи та ін. (ст. 26) [229]. У
ЦОВВ для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з
основних питань діяльності можуть утворюватися постійні або тимчасові
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ст. 14) [252], наприклад, при
Мінкульті України створено Експертну раду з питань НКС [207] яка є його постійно
діючим консультативно-дорадчим органом, що утворений з метою підготовки
пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері НКС,
забезпечення фахового підходу до вирішення проблем розвитку цієї сфери
(п. 3) [207] та ін.
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За ст. 13 Конвенції про охорону та заохочення розмаїтості форм культурного
самовиразу (2005 р.), до завдань окремої держави-учасниці належить «визначення
або створення одного чи більше ніж одного компетентного органу з охорони НКС,
наявної на її території» (ст. 13) [123]. На її виконання пропонуємо таку основну
вертикаль структури владних органів щодо НКС: КМУ – єдиний ЦОВВ (що буде
поєднувати функції Державної служби і Державної інспекції, підпорядкований
Мінкульту України) у сфері охорони КС (включаючи НКС) – його територіальні
органи – органи місцевого самоврядування. єдиний ЦОВВ у сфері охорони КС
(включаючи НКС) може бути Державним комітетом, який буде поєднувати функції
Державної служби та Державної інспекції.
Цей ЦОВВ зобов’язаний виконувати свої повноваження передбачені ЗУ «Про
охорону культурної спадщини», відповідними нормативно-правовими актами щодо
охорони НКС, а також повинен: 1) забезпечувати формування та реалізацію
державної політики, стратегії та програми в сфері НКС; 2) розробляти та
затверджувати специфічні для сфери НКС норми і методології, зразки сертифікатів,
висновків та технічних карток, необхідних для дослідження, класифікації та
збереження НКС, свідоцтв носіїв НКС тощо; 3) заснувати і забезпечити роботу
державних переліків (реєстрів) об’єктів НКС та забезпечувати їх ведення відповідно
до положень про них; 4) затверджувати за пропозицією уповноважених органів
публічної адміністрації: облікову картку (досьє), що складаються на кожен об’єкт
НКС для включення їх до державних переліків (реєстрів) об’єктів НКС;
5) затверджувати та сприяти реалізації програм досліджень, актуалізації та
збереження елементів (об’єктів, проявів) НКС, включаючи репрезентативні
аудіовізуальні матеріали; 6) здійснювати координацію і моніторинг: діяльності
органів публічної адміністрації, наділених повноваженнями щодо реалізації
стратегій, програм і проектів щодо збереження елементів (об’єктів, проявів) НКС –
на національному рівні; планів досліджень НКС України; реалізацію законодавства
про охорону НКС; 7) забезпечувати: виконання прийнятих зобов’язань за
міжнародними договорами щодо НКС, стороною яких є Україна; підготовку кадрів
у даній сфері, для чого, зокрема, сприяти впровадженню у процес освіти НКС,
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досягненню популярності НКС серед молоді, вихованню молодого покоління на
основі зразків НКС, підвищенню кваліфікації кадрів; 8) ініціювати: розробку та
внесення законодавчих пропозицій щодо НКС; висування об’єктів НКС для
включення їх до Репрезентативного списку НКС людства або до Списку НКС, що
потребує термінового захисту; міжнародне співробітництво, спільні проекти та
програми з іншими державами або міжнародними організаціями, що стосуються
заходів по збереженню і, в залежності від обставин, порятунку НКС країни;
9) розробляти і затверджувати: Положення про класифікацію об’єктів НКС та
ведення Реєстру НКС; Положення про присвоєння почесного звання «Носій
нематеріальної культурної спадщини»; норми і методології, специфічні для даної
галузі; зразки сертифікатів, висновків та технічних карток, необхідних для
дослідження, класифікації та збереження НКС; 10) затверджувати: досьє спадщини,
що складаються на кожен об’єкт НКС для включення їх до Реєстру; видачу свідоцтв
про присвоєння почесного звання «Носій нематеріальної культурної спадщини»;
програми досліджень і видання спеціалізованих колекцій стосовно НКС, включаючи
репрезентативні

аудіовізуальні

матеріали;

11) здійснювати

координацію

і

моніторинг: діяльності уповноважених органів публічної адміністрації в сфері НКС,
наділених повноваженнями щодо реалізації стратегій, програм і проектів по
збереженню об’єктів НКС – на національному рівні; річного плану досліджень НКС
України; процесу реалізації законодавства про охорону НКС; 12) забезпечувати:
виконання прийнятих зобов’язань за міжнародними договорами щодо збереження
НКС, стороною яких є Україна; підготовку молодих фахівців в даній сфері, у тому
числі через систему спеціалізованої доуніверситетської і університетської освіти;
13) ініціювати: пропозиції щодо приведення існуючої правової бази в галузі охорони
НКС у відповідність до міжнародних договорів; висування об’єктів НКС для
включення їх до Репрезентативного списку НКС людства або до Списку НКС, що
потребує термінового захисту; міжнародне співробітництво, спільні проекти та
програми з іншими державами або міжнародними організаціями, що стосуються
заходів по збереженню і, в залежності від обставин, порятунку НКС країни;
14) інше [120, с. 165; 134, с. 49-50; 141, с. 93; 149, с. 58–59] (Додаток Б).
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Цей ЦОВВ має відповідати за розробку і забезпечувати практичне
застосування політики, стратегій і спеціальних норм щодо НКС, а також програм з
ідентифікації, документування, дослідження, збереження, передачі, популяризації,
відродження і використання цієї спадщини, проводить через уповноважені органи
публічної адміністрації політику з охорони на місцях, особливо у спільнотах серед
носіїв НКС, підтримувати шляхом конкретних заходів життєздатність НКС та
передачу її молодому поколінню, здійснювати інвентаризацію елементів (об’єктів,
проявів) НКС зі збереженням інформації на різних сучасних носіях тощо [149, с. 58–
59].
У 2013 році за наказом Мінкульту України при ньому мало бути створено
Експертну раду з питань НКС, яка запрацювала повноцінно на підставі Положення
«Про Експертну раду з питань НКС при Міністерстві культури України» у
2017 році. Вона є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінкульту,
що утворений з метою підготовки пропозицій щодо формування та реалізації
державної політики у сфері НКС, забезпечення фахового підходу до вирішення
проблем розвитку цієї сфери [223]. Її основними завданнями є: надання
рекомендацій та пропозицій щодо забезпечення охорони НКС; обговорення
найважливіших програм і проектів з питань НКС; розгляд та участь у розробленні в
межах компетенції програм, проектів, концепцій, пропозицій тощо з питань охорони
НКС спадщини та міжнародного співробітництва у цій сфері; розгляд проектів
нормативно-правових актів з питань НКС; розгляд матеріалів та підготовка
рекомендацій щодо включення елементів НКС до переліку елементів НКС України
та внесення змін до нього; брати участь у: визначенні ступеня життєздатності
елементів НКС, рекомендованих для включення до Переліку або виключення з
нього, на підставі інформації, поданої на розгляд Експертної ради; розгляді
підготовлених для подання на розгляд ЮНЕСКО проектів документів і надання
експертних висновків щодо елементів НКС для включення до репрезентативного
списку НКС людства та списку НКС, що потребує термінової охорони ЮНЕСКО;
організації та проведенні робочих зустрічей, конференцій, круглих столів тощо з
питань реалізації в Україні положень КпОНКС; іншій діяльності, пов’язаній з
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реалізацією в Україні положень КпОНКС [120, с. 165; 124; 140, с. 162]. На нашу
думку така Експертна рада повинна була бути створена при вище зазначеному
ЦОВВ зі спеціальним статусом (уповноваженим у сфері охорони КС, зокрема і
НКС).
Нині підвідомчою установою Мінкульту виступає Український культурний
фонд, який є бюджетною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння
національно-культурному розвиткові України, а його діяльність спрямовується та
координується Мінкультом України [213]. Він є юридичною особою публічного
права, неприбутковою організацією, особливості створення, діяльності, припинення
та правового статусу якої визначаються з урахуванням особливостей, встановлених
ЗУ «Про Український культурний фонд» (ст. 1) [251]. Його основними завданнями,
що стосуються й НКС, є: надання інституційної підтримки; підтримка та розвиток
проектів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та культурнопізнавального (внутрішнього) туризму; сприяння реалізації державної політики у
сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької
діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного
(національного) культурного продукту; експертний відбір, фінансування та
моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки
Українського культурного фонду; співпраця з українськими та іноземними
фізичними і юридичними особами приватної та державної форми власності;
створення сприятливих умов для реалізації проектів, у тому числі шляхом
здійснення контролю за процесом їх реалізації в порядку, встановленому
законодавством; стимулювання розроблення інноваційних проектів; підтримка
реалізації міжнародних проектів; сприяння збереженню, актуалізації і популяризації
національного

культурного

надбання;

підтримка

мистецьких

дебютів,

стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;
популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу
України у світі; підтримка культурних проектів української діаспори; задоволення
культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном; підтримка
культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва [251]. На
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нашу думку, ці повноваження повинні бути у окремого ЦОВВ зі спеціальним
статусом (уповноваженого у сфері охорони КС, зокрема і НКС).
Окрім нього, при Мінкульті України діє також Український центр культурних
досліджень, який є юридичною особою публічного права, неприбутковою
організацією, науково-дослідною установою та культурно-просвітницьким центром,
діяльність якого також пов’язана зі сферою НКС.
При такому великому обсязі прав та повноважень, зазначені структури нині не
здійснюють належну роботу щодо охорони НКС через неналежне адміністративноправове забезпечення в цій сфері. Це також пояснюється відсутністю відповідного
ЦОВВ у сфері охорони КС (НКС), який замінили структурним підрозділом ЦОВВ та
підвідомчими організаціями, що є невиконанням вимог Конвенція про охорону
всесвітньої культурної і природної спадщини.
2. Державна інспекція культурної спадщини України за постановою КМУ від
04 грудня 2019 року № 995 (п. 1) [203] є ЦОВВ, діяльність якого спрямовується і
координується КМУ через Мінкульту і який реалізує державну політику із
здійснення контролю у сфері охорони КС. Дію Положення про Державну інспекцію
культурної спадщини України зупинено згідно з Постановою КМ № 231 від
23.03.2020 року [203]. Цей ЦОВВ знаходиться в процесі становлення, нормативноправі акти щодо нього наразі не затверджено.
3. Державну службу охорони культурної спадщини України за постановою
КМУ від 04 грудня 2019 року № 995 (п. 1) [203] є ЦОВВ, діяльність якого
спрямовується і координується КМУ через Мінкульту і який реалізує державну
політику у сферах охорони КС, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей. Дію Положення про Державну службу охорони культурної
спадщини

України

зупинено

згідно

з

Постановою

КМ

№

231

від

23.03.2020 року [203]. Цей ЦОВВ знаходиться в процесі становлення, нормативноправі акти щодо нього наразі не затверджено.
4. Міністерство внутрішніх справ України за Положенням про Міністерство
внутрішніх справ України, затвердженим постановою КМУ від 28 жовтня 2015 року
№ 878 (п. 1) [208] є ЦОВВ, діяльність якого спрямовується і координується КМУ,
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забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення охорони прав і
свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання
публічної безпеки і порядку (п. 3) [208] та узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо його вдосконалення, погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які
надходять на погодження від інших міністерств та ЦОВВ, готує в межах
повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів та
ін. (п. 41) [208].
5. Міністерство юстиції України за Положенням про Міністерство юстиції
України, затвердженим постановою КМУ від 02 липня 2014 року № 228 є ЦОВВ,
діяльність якого спрямовується і координується КМУ, що забезпечує формування та
реалізує державну правову політику (п. 1) [212], забезпечує формування державної
політики у сфері архівної справи, державну реєстрацію друкованих засобів масової
інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності,
здійснює

міжнародно-правове

співробітництво,

забезпечення

дотримання

і

виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових
питань (п. 3) [212].
6. Державна архівна служба України за Положенням про Державну архівну
службу України, затвердженим постановою КМУ від 21 жовтня 2015 року № 870
(п. 1) [206] є ЦОВВ, діяльність якої спрямовується і координується КМУ через
Міністра юстиції і який реалізує державну політику у сфері архівної справи,
діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду
документації, міжгалузеву координацію з питань, що належать до її компетенції,
координує і контролює формування страхового фонду документації, його ведення,
утримання, а також видачу користувачам копій документів страхового фонду
документації у сфері збереження інформації про культурні цінності, веде
централізований державний облік документів Національного архівного фонду,
документів КС України, що перебувають за кордоном, та документів іноземного
походження, що стосуються історії України та ін. (п. 4) [206].
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На центральному рівні, як бачимо, утворено певну горизонталь з декількох
органів центральної виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження в сфері
НКС. Проте в нормативно-правових документах щодо зазначених органів не
спостерігається чіткої конкретизації їх діяльності щодо НКС та її охорони, не
визначено співпраці в цій горизонталі в сфері охорони НКС, механізмів діяльності
тощо.
Створення двох нових ЦОВВ в сфері КС: Державної служби охорони КС
України і Державної інспекції КС України [203], замість існуючого в структурі
Мінкульту Управління охорони КС, на нашу думку є не доречним. Як відомо,
державна служба – ЦОВВ, основним завданням якого є надання доступних і якісних
адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, а державна інспекція –
ЦОВВ, основним завданням якого є здійснення державного нагляду (контролю) за
дотриманням державними органами та органами місцевого самоврядування, їх
посадовими

особами,

юридичними

і

фізичними

особами

актів

чинного

законодавства [296]. Окремий вище запропонований дисертантом у сфері охорони
КС ЦОВВ, поєднуватиме функції Державної служби та Державної інспекції.
Функціонування цих двох ЦОВВ значно збільшить бюджетні витрати та
призведе до ще більшого розмивання повноважень та відповідальності ЦОВВ в
сфері охорони НКС, що погіршує ефективність діяльності з охорони НКС. Такий
підхід відповідає Концепції оптимізації системи ЦОВВ схваленій розпорядженням
КМУ від 27 грудня 2017 року № 1013-р [248].
В. Я. Малиновський розмежовує «державний контроль» і «державний нагляд»
та визначає нагляд різновидом контролю, вужчим видом діяльності [168, с. 214]. На
думку М. С. Студенікіної, суто наглядових органів не існує, бо на практиці елементи
нагляду й контролю завжди поєднуються, і намагатися в кожному випадку
визначити, де саме закінчується контроль і починається нагляд, досить складно [280,
с. 42].
Структурний підрозділ ЦОВВ зі спеціальним статусом в сфері КС – інспекція
щодо НКС повинен здійснювати контрольно-наглядові повноваження щодо НКС,
які покладені на цей ЦОВВ.
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О. Ф. Андрійко зазначає щодо контролюючої структури, що головним є
результат тобто ефективне використання наслідків контролю для поліпшення
ситуації у конкретній сфері. Вона вказує, що контроль відповідатиме своєму
призначенню, якщо він буде своєчасним і об’єктивним, спрямованим на кінцевий
результат [33, с. 23] «Держава, керуючись невідкладними завданнями, які вона
ставить перед собою у певний період, має контролювати їх здійснення,
консолідувати зусилля на подолання перешкод, а також визначати і завдання
контролю та механізм його здійснення. Сам же державний контроль завжди
спрямований на створення таких умов, які б сприяли підвищенню ефективності
виконання державних завдань та функціонуванню усіх структур і службовців у
межах закону… Проте слід враховувати, що держава завжди повинна мати певний
вплив на розвиток основних суспільних процесів. З цією метою держава має
отримувати інформацію про реальний стан справ, аналізувати розвиток подій при
відповідних умовах і при потребі впливати на їх перебіг, тобто держава у
притаманних їй організаційних формах, за допомогою відповідних прийомів і
методів має контролювати розвиток суспільних відносин та спрямовувати їх на
забезпечення потреб громадян. При цьому держава не може виконувати чисто
споглядальну роль. Вона покликана слугувати суспільству, надійно гарантувати
права і свободи людини і громадянина, відстоювати їх законні інтереси.», як
констатує О. Ф. Андрійко [33, с. 1–5]. Державний контроль щодо охорони НКС є
необхідним та має здійснюватися у порядку, встановленому ЦОВВ у сфері КС
відповідно до чинного законодавства України.
Окрім того, на нашу думку, для належної охорони НКС в Україні в структурі
Мінкульту має бути створено повноважний підрозділ з НКС (в подальшому, в
структурі окремого єдиного ЦОВВ (що буде поєднанувати функції Державної
служби і Державної інспекції, підпорядкований Мінкульту) у сфері охорони КС
(включаючи НКС), який повинен [134, с. 50-51]:
1. Розробляти та подавати:
1) проекти планів заходів з реалізації національних стратегій, політик і
програм, що стосуються охорони НКС;
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2) методологію створення і поповнення державних переліків НКС;
3) список елементів (об’єктів, проявів) НКС, що підлягають включенню до
державних переліків;
4) норми і методологію щодо дослідження, збереження і використання
елементів (об’єктів, проявів) НКС.
2. Сприяти розробці досьє на об’єкти НКС, що подаються для включення до
Репрезентативного списку НКС людства або до Списку НКС, що потребує
термінового захисту.
3. Вносити пропозиції щодо визнання конкретних осіб, сімейних груп і
колективів носіями НКС; пропозиції щодо внесення їх до Списку Носіїв НКС
України.
4. Проводити експертизу діяльності в сфері НКС.
5. Розглядати скарги, що належать до його компетенції.
6. Надавати методологічну підтримку у діяльності щодо НКС.
7. Сприяти передачі елементів (об’єктів, проявів) НКС молодому поколінню зі
збереженням їх основних характеристик.
8. Проводити інвентаризацію елементів (об’єктів, проявів) НКС, носіїв НКС,
поповнювати архіви і бази даних інформацією, зареєстрованою на різних сучасних
носіях.
9. Сприяти організації заходів щодо популяризації НКС із забезпеченням
поширення знань про її специфіку.
10. Здійснювати інші повноваження в сфері НКС [120, с. 165-166; 141, с. 9394; 149, с. 59].
Фізичні та юридичні особи повинні подавати для узгодження до ЦОВВ в сфері
КС всі проекти, які плануються до реалізації в традиційному середовищі
побутування елементів (об’єктів, проявів) НКС, з метою оцінки впливу втручання і
забезпечення їх життєздатності [149, с. 59].
Відповідальними за охорону елементів (об’єктів, проявів) НКС, занесених до
державних переліків НКС, є ЦОВВ у сфері КС та місцеві органи виконавчої влади й
органи місцевого самоврядування, на території яких їх поширено. З метою
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забезпечення їх ефективної охорони названі органи здійснюють підтримку практик з
їх охорони, у тому числі шляхом включення відповідних заходів охорони елементів
(об’єктів, проявів) НКС до державних і регіональних програм щодо НКС, програм
розвитку культури, а також програм розвитку відповідних територій [149, с. 60].
Нині повноваження уповноважених органів державного управління місцевого
або територіального рівня в сфері охорони НКС визначено в Конституції
України [127],

Конституції

АР

Крим [126],

ЗУ:

«Про

місцеві

державні

адміністрації» [228], «Про місцеве самоврядування в Україні» [227], «Про охорону
культурної спадщини» (ст. 6) [234] та ін.
Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі щодо
охорони НКС здійснюють місцеві державні адміністрації (ст. 118) [127], а також
органи спеціальної галузевої та функціональної компетенції, які фактично
перебувають у подвійному підпорядкуванні, водночас підпорядковані відповідному
центральному і місцевому органам виконавчої влади. Приміром, Департамент
культури, національностей, релігій та охорони об’єктів КС Одеської обласної
державної адміністрації, основними функціями якого є: реалізація державної
політики в сфері культури, охорони об’єктів КС, державної мовної політики,
сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної,
культурної і мовної самобутності національних меншин та ін. (п. 4) [214; 194] та
який підконтрольний та підзвітний і голові обласної державної адміністрації і
Мінкульту України (п. 1) [214].
Місцеві державні адміністрації є місцевими органами виконавчої влади та
входять до системи органів виконавчої влади, в межах своїх повноважень
здійснюють

виконавчу

владу

на

території

відповідної

адміністративно-

територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною
радою (органом місцевого самоврядування) (ст. 1) [228]. Вони взаємодіють із
відповідними ЦОВВ щодо досліджуваної сфери при здійсненні своїх повноважень в
сфері управління. На них покладено щодо охорони КС, у тому числі НКС такі
обовязки: 1) з державного контролю за охороною культури, додержанням
законодавства з питань культури, додержанням законодавства про Національний
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архівний фонд та архівні установи (ст. 16) [228]; реалізовує державну політику в
галузі науки, освіти, культури, може здійснювати функції засновника щодо
наукових установ, закладів освіти, культури, що належать до сфери її управління, їх
матеріально-фінансове забезпечення тощо (ст. 22 [228]; здійснює управління
архівною справою та діловодством (ст. 25) [228]; забезпечує виконання зобов’язань
за міжнародними договорами України на відповідній території (п. 26) [134, с. 51-52;
228] та ін.
Територіальні органи запропонованого єдиного ЦОВВ у сфері охорони НКС
мають бути утворені як юридичні особи публічного права відповідно до чинного
законодавства України, для виконання повноважень цього органу на місцевому рівні
до яких обов’язково має бути включено контроль (нагляд) за виконанням чинного
пам’яткоохоронного законодавства України. Необхідність їх створення на місцях
пояснюється

відсутністю

структурних

підрозділів

в

місцевих

державних

адміністраціях або їх малою чисельністю, що не сприяє здійсненню належної
охорони НКС.
В. Я. Малиновський слушно зазначає, що: «саме чіткий розподіл функцій між
органами виконавчої влади та їхніми структурними підрозділами на місцях
забезпечує узгодженість їхніх

дій у

структурі державного механізму

та

впорядкованість взаємовідносин між ними. При цьому система виконавчої влади
має адекватно відображати життєві потреби керованого об’єкта, відповідати
національним інтересам.» [169, c. 543]. При цьому, слід погодитись із зауваженнями
Є. А. Гетьман, що, крім удосконалення врегулювання багатоманітності органів
виконавчої влади, потребується також і вдосконалення врегулювання реалізації
наданих цим органам повноважень, зокрема в частині нормотворення [70, c. 70–76],
що є слушним для здійснення адміністративно-правового забезпечення охорони
НКС.
Місцеве самоврядування в Україні є гарантованим державою правом та
реальною здатністю територіальної громади самостійно або під відповідальність
органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого
значення

в

межах

Конституції

і

законів

України

(ст. 2) [227].
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самоврядування виступає продовженням на місцевому рівні концепції поділу
публічної влади на владу державну та муніципальну, яку безпосередньо або через
своїх представників здійснює відповідна територіальна громада [192, с. 251].
Здійснення діяльності з охорони КС, у тому числі і НКС, віднесено до
делегованих повноважень, проте не кожен місцевий орган має в своєму складі
відповідний структурний підрозділ. Таку відсутність або малу чисельність такого
підрозділу за штатним розписом, зазвичай пояснюють обмеженим фінансовим
забезпеченням владного органу. Наприклад, в Одеській області, в містах з багатою
історико-культурною спадщиною, зокрема, в місті Ізмаїл такий орган відсутній [279;
202], а в деяких містах діють відділи/сектори з питань охорони КС, включаючи
НКС, що створені на базі відповідного структурного підрозділу при адміністрації з
культури

і

мають

інші

більш

пріоритетні

завдання,

різну

підзвітність,

підконтрольність [160]. Такий стан не сприяє належному здійсненню охорони НКС
та виник за відсутності належного адміністративно-правового забезпечення в
досліджуваній сфері.
В ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні
адміністрації» закріплено делегування повноважень між органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування. До таких віднесено й повноваження щодо
охорони КС, включаючи НКС. До особливостей делегування функцій і повноважень
виконавчої влади органам місцевого самоврядування переважно відносять:
1) використання делегованих функцій і повноважень мають спрямовуватись на
максимальну реалізацію прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб певної територіальної громади; 2) органи місцевого самоврядування можуть
реалізовувати делеговані їм органами виконавчої влади функції та повноваження,
такі делегувати окремі функції та повноваження органам виконавчої влади;
3) отримали законодавче закріплення лише делеговані повноваження, а ті із них, які
можуть бути делеговані – законодавчо не визначені; 4) шляхом делегування функцій
і повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування досягається
присутність держави на місцевому рівні; 5) підконтрольність органів місцевого
самоврядування органам виконавчої влади з питань здійснення ними делегованих
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функцій та повноважень [26; 13]. Слід погодитись з думкою Т. О. Карабіної, що
законодавець не передбачив ані добровільності, ані тимчасовості у здійснені
делегованих повноважень. Це дає підстави зробити висновок про те що нормативна
регламентація способів і механізму делегування повноважень перетворила цей
різновид децентралізації виконавчої влади на передачу повноважень [112].
Підтримуємо бачення І. П. Сторожук, Л. Є. Кисіль щодо необхідності законодавчого
унормування всіх питань з делегування повноважень, зокрема, щодо закріплення
правового статусу органів місцевого самоврядування як рівного партнера,
наділивши їх правом самостійно вирішувати питання – погодитись чи відмовитись
від делегованих повноважень за умов неможливості їх належного виконання
(відсутність

досвідчених

матеріально-технічних

працівників,

ресурсів

тощо);

ненадання

достатніх

передбачити

фінансових

детальний

та

механізм

делегування повноважень – процедури делегування (умови, суб’єкти, акти та ін.),
відкликання делегованих повноважень, відповідальність як делегуючого органу, так
і органу, якому де-леговано повноваження, контроль за виконанням [107, с. 441–442;
276].
В Автономній Республіці Крим та місті Севастополі через окупацію
Російською Федерацією у 2014 році було призупинено діяльність уповноважених
органів щодо охорони КС, у тому числі й НКС, а саме: 1) Рада міністрів АР Крим,
що діяла на підставі Конституції АР Крим (ст. 35) [240], ЗУ «Про Раду міністрів
Автономної Республіки Крим» [240]; 2) Міністерство культури АР Крим – за
Положенням про Міністерство культури АР Крим [209], затвердженим Постановою
Ради міністрів АР Крим від 01 березня 2011 року № 72; 3) міністерства,
республіканські комітети; 4) інші органи виконавчої влади АР Крим.
Уповноважені органи місцевого самоврядування мають здійснювати:
1) забезпечення на відповідній території виконання державних і регіональних
програм щодо НКС [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
2) забезпечення в місцях проживання корінних народів і національних меншин
– програми їх національно-культурного розвитку [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];

147

3) забезпечення задоволення культурних потреб територіальних громад в
сфері НКС [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
4) забезпечувати та здійснювати контроль за дотриманням законодавства
України щодо НКС [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
5) сприяти виявленню, обліку, збереження, популяризації та використання
елементів (об’єктів, проявів) НКС [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
6) вживати заходи, завдяки яким зберігачі та виконавці окремих елементів
(об’єктів, проявів) НКС користуються визнанням і повагою з боку спільнот,
представниками яких вони є, фахівців і широких верств населення [134, с. 51-52;
228; 149, с. 60–61];
7) передбачати в планах економічного і соціального розвитку проведення
заходів з організації вивчення, обліку та збереження виявлених на їх території
елементів (об’єктів, проявів) НКС та їх фінансування [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–
61];
8) забезпечувати збереження життєздатних форм традиційних виразів,
підтримувати носіїв НКС на їх території, сприяти відродженню зниклих елементів
(об’єктів,

проявів)

НКС,

які

є

значущими

для

культурної

ідентифікації

спільноти [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
9) співпрацювати з органами виконавчої влади, що реалізують державну
політику у сфері охорони НКС відповідно до закону з метою інвентаризації,
документування, дослідження, збереження, передачі та популяризації НКС [134,
с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
10) залучати наукові організації відповідного профілю і громадськість до
проведення заходів по вивченню, збереженню і пропаганді НКС [134, с. 51-52; 228;
149, с. 60–61];
11) розвивати громадські ініціативи по збереженню і відродженню форм
традиційного укладу життя, особливо елементів (об’єктів, проявів) НКС, які можуть
стати джерелом економічного та соціального розвитку на місцевому рівні [134,
с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
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12) моніторити стан охорони елементів (об’єктів, проявів) НКС, включених до
державних переліків НКС [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
13) моніторити стан охорони елементів (об’єктів, проявів) НКС, занесених до
відповідного Списку ЮНЕСКО: а) один раз на чотири роки для об’єктів, включених
до Списку НКС, що потребують термінової охорони; б) один раз на шість років для
об’єктів, що включені у Репрезентативний список НКС людства [134, с. 51-52; 228;
149, с. 60–61];
14) забезпечувати спадкоємство у сфері НКС [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
15) вирішувати питання про призупинення, а також заборону робіт (заходів),
що створюють небезпеку для об’єктів НКС [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
16) реалізовувати інші заходи щодо охорони елементів (об’єктів, проявів)
НКС, у тому числі обумовлені відповідними міжнародними нормативно-правовими
актами [94, ст. 26; 134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61];
17) інше [134, с. 51-52; 228; 149, с. 60–61] (Додаток Б).
Органи місцевого самоврядування можуть бути законними представниками
спільнот – носіїв (зберігачів) НКС. Вони мають співпрацювати відповідно до закону
з ЦОВВ з метою розробки програм/стратегій по ідентифікації, документування,
дослідження, збереження, передачі, популяризації, відродження і використання
НКС. Для їх реалізації цих програм ними повинні передбачатися в річних бюджетах
кошти на фінансування або спів фінансування заходів зі збереження та/або
порятунку елементів (об’єктів, проявів) НКС [149, с. 60].
Відсутність належного законодавчого забезпечення щодо охорони НКС
компенсується на місцевому рівні прийняттям відповідних регіональних програм
про охорону КС. Останніми роками з’явилася практика опрацювання та втілення
таких регіональних програм/стратегій. Прикладом такого може слугувати Стратегія
розвитку культури міста Львова до 2025 року (Ухвала № 2047), яка є системним
шляхом до управління змінами і досягнення консенсусу в громаді, її метою є
визначення стратегічних цілей, пріоритетів, напрямів і конкретних проектів, які
мають сприяти забезпеченню оптимально сприятливих та ефективних умов, для
духовного, естетичного, соціального розвитку, кожної людини зокрема і міської
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громади в цілому, шляхом вирішення найважливіших завдань розвитку культури в
місті. Вона зобов’язує місто Львів мати чіткій, дієвий та творчий довготривалий
план дій – загальноміську стратегію розвитку культури: «1) стратегія, що буде
орієнтиром про наявні міські культурні ресурси та їхнє ефективне використання,
про бачення мешканців щодо власних культурних потреб, про довгострокові цілі,
про основні проблеми галузі та можливі шляхи їх вирішення; 2) стратегія, яка дасть
чітке розуміння, які кошти щорічно виділятимуться в бюджеті «на культуру», за
якими процедурами вони розподілятимуться, які пріоритети і зацікавлення є у
громади, до чого потрібно прагнути і як діяти, щоб розвиватись; 3) стратегія, що
буде корисною, для кожного мешканця – щоб в процесі її реалізації були створені
умови, які як найкраще відповідатимуть активному волевиявленню громадян щодо
їхніх культурних потреб. У цій стратегії зазначено, що культура – це спадщина, а
саме це вивчення, збереження і постійне переосмислення КС, у тому числі НКС,
кожним наступним поколінням львів’ян. Стратегічними пріоритетами визначено:
1) створення умов та інструментів ефективної діяльності органів публічного
управління в сфері охорони НКС; 2) залучення фізичних та юридичних осіб до
охорони НКС та формування спів відповідальності за передачу його прийдешнім
поколінням; 3) налагодження та унормування горизонтальних і вертикальних
зв’язків між діячами, що впливають на сферу культури; 4) освіта: модернізація
системи формальної освіти, а також підтримка і розвиток неформальної культурної
освіти у форматі «навчання впродовж життя» [278].
Відповідальними за втілення стратегії є:
•

«Громадські ініціативи – ініціативи окремих громадян, які активно

залучені до культурної діяльності, що генерують і реалізовують ідеї, співтворять
середовище і практики.
•

Громадські організації – групи, що генерують ідеї, а також відіграють

роль медіаторів між суб'єктами культурного середовища, співтворять середовище і
практики.
•

Митці – творці унікального культурного продукту, які створюють і

реалізовують ідеї, співтворять середовище і практики.
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•

Влада – органи місцевого самоврядування та державної влади» [278].

Для втілення цієї стратегії передбачено створення Інституту культури (при
Львівській міській раді) як комунальної установи підприємства, який відповідає за
організацію процесів втілення цієї стратегії; проведення бієнале, «Форум культури»,
як всеукраїнського заходу, який відбувається що два роки із звітуванням та
переглядом досягнень та показників цієї стратегії [278]. У вказаній стратегії
передбачено низку заходів, але не спостерігається можливих змін щодо
адміністрування в цій сфері. На відміну від нього в аналогічному документі
розробленому щодо Вінницької області («Стратегія культурної політики в
Вінницькій області» до 2030 року) спостерігаємо більш конкретизації. Так до
основних питань її включено «збереження та розвиток матеріальної і нематеріальної
культурної спадщини», а результативність виконання стратегії визначається за
допомогою наступних показників (ключових індикаторів): кількість мешканців,
яким надані різні види культурних послуг; кількість мешканців, які жодного разу не
відвідували

культурну

установу/культурно

масовий

захід;

кількість

трансформованих культурних установ; кількість культурних ініціатив, реалізованих
спільно з громадськими організаціями; обсяг інвестицій у галузь культури (грантові
та спонсорські кошти); питома вага власних надходжень установ культури; індекс
злочинності [157].
Стратегічною метою № 1 в цій Стратегії виступає «формування ефективної
системи влади шляхом удосконалення структури, кадрового потенціалу та розподілу
повноважень між рівнями влади, створення умов для проектного багатоканального
фінансування» [157], а операційними цілями якої є: «1.1. Проведення удосконалення
структури управління культури і мистецтв» [157] (у тому числі й НКС); «провести
функціональний аудит управління культури і мистецтв» [157] (зокрема, й
структурного підрозділу до відання якого віднесено охорону НКС); «закласти
вимоги до основних державних стандартів культурних послуг» [157] (й щодо
охорони НКС) «із врахуванням особливостей регіону» [157]. «1.2. Удосконалення
структури галузевих керівних підрозділів в районних ДА та ОТГ» [157] (що має
забезпечити і охорону НКС); «розробити основні права та обов’язки керівних

151

підрозділів із врахуванням завдань, спрямованих на забезпечення культурних прав
громадян, стратегії культурної політики та програмних документів галузі культури
(у тому числі щодо НКС)» [157]. «1.3. Реформування системи управління закладами
культури…» [157].

«1.4. Створення

належних

матеріальних,

фінансових

та

організаційних умов для діяльності установ галузі культури: провести картування
культурних ресурсів област…і» [157] (у тому числі і НКС). «1.5. Забезпечення
відкритості та прозорості у вирішенні питань місцевого значення» [157].
Такі

програми,

як

бачимо,

сприяють

утворенню

ефективності

адміністративно-правового забезпечення щодо НКС. Проте існують і певні чинники,
які можуть гальмувати їх виконання, а саме: невідповідність нормативно-правової
бази сучасним вимогам; низький рівень фінансового та матеріально-технічного
забезпечення закладів культури; недостатнє бюджетне фінансування, неефективне
залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій; низький рівень
заробітної плати, недостатня кількість професійних фахівців, розбалансованість у
системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців; недостатнє пропагування
серед

широких

верств населення

кращих

зразків національно-культурного

надбання [256].
Вказані проблеми виникають й через неналежне адміністративно-правове
забезпечення, зокрема, щодо охорони НКС.
В основу зазначених програм/стратегій покладено Довгострокову стратегію
розвитку української культури – стратегії реформ [247], метою якої є створення
умов для сприяння творчій активності громадянина і формування в Україні
громадянського суспільства європейського рівня, що передбачає забезпечення
реалізації політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних прав
громадян, засвоєння та використання новітніх знань і технологій, збереження
безцінної культурно-духовної спадщини [247]. Її стратегічні цілі: 1) децентралізація
культури: розбудована сучасна культурна інфраструктура у всіх районах міста,
створені активні культурні громадські простори; 2) відповідальне ставлення до КС;
3) інноваційна міждисциплінарна культурна освіта, інтегрована на всіх освітніх
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рівнях, орієнтована на усі групи населення; 4) культура як простір діалогу;
5) ефективне фінансування та управління у сфері культури [247].
До основного кола суб’єктів адміністративно-правового забезпечення в
досліджуваній сфері віднесені й неурядові (громадські) організації, культурницькі та
громадські осередки, релігійні організації інші (за умови делегування їм відповідних
повноважень в сфері НКС). За ст. 11 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»:
«підприємства усіх форм власності, заклади науки, освіти та культури, громадські
організації, громадяни сприяють органам охорони КС в роботі з охорони КС,
можуть встановлювати шефство над об’єктами КС з метою забезпечення їх
збереження, сприяють державі у здійсненні заходів з охорони об’єктів КС і
поширенні знань про них, беруть участь у популяризації КС серед населення,
сприяють її вивченню дітьми та молоддю, залучають громадян до її охорони», що
гарантує можливість їх участі, щодо охорони НКС [234].
Слід погодитись з К. А. Поливач, що нині в державі відсутня стратегія
державної політики у сфері охорони КС (у тому числі НКС) України як основа для
конструктивної взаємодії органів державної влади, наукових та громадських
організацій, міжнародних організацій у цій галузі, оскільки названа Стратегія
(2016 р. «Довгострокова стратегія розвитку української культури – стратегія
реформ» [247]) визначила культуру як базовий елемент національної пам’яті через
переосмислення значення й ролі КС у розвитку суспільства та відзначила, що
посилення зусиль у сфері збереження та відтворення культурної (матеріальної і
нематеріальної) та природної спадщини є одним із її пріоритетів [321]. В ній
відсутній аналіз тенденцій і основних проблем у сфері КС (включаючи НКС),
поставлені цілі й завдання нечіткі та здебільшого декларативні, а також вона не
передбачає механізми оцінки результативності реалізації поставлених завдань, що
свідчить про певні недоліки в методології її підготовки та недосконалість
запропонованих

концептуальних

рішень [321],

а

тому

бажано

ухвалити

довгострокову стратегію державної політики у сфері охорони КС України
(включаючи НКС) на період до 2030 року в якій має бути визначено цілі, основні
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напрями, завдання, ресурси і механізми, необхідні для її реалізації, очікувані
результати і цільові показники та індикатори досягнення намічених цілей.
Одна з ключових проблем – неврахування загальновизнаних міжнародною
спільнотою принципів сучасного розвитку сфери охорони КС (включаючи НКС):
недостатня суспільна визначеність щодо пріоритетності справи збереження
спадщини; недооцінювання ролі використання спадщини в соціально-економічному
житті регіонів і дискримінація галузі при ранжуванні пріоритетів національного та
регіонального розвитку [205]. Вирішення всього комплексу системних проблем, що
склалися у сфері охорони НКС України та всебічне включення сфери НКС в
стратегії збалансованого розвитку, можливе за умови належної координації
діяльності різних учасників процесу, включаючи відповідні органи публічної
адміністрації, заклади культури та громадські організації.
Уповноважені в цій сфері заклади культури, дослідницькі та виховні установи,
громадські об’єднання мають бути відповідно наділені такими правами:
1) ініціювати

та

здійснювати

програми

діяльності

з

ідентифікації,

документування, збереження, дослідження, використання і передачі НКС у
спільнотах з використанням традиційних і сучасних методів, апаратури тощо [149,
с. 61–62];
2) сприяти в установленому законодавством порядку діяльності архівів,
створювати бази даних, колекціонуванню елементів (об’єктів, проявів) НКС [149,
с. 61–62];
3) брати участь у заходах щодо збереження, охорони, захисту елементів
(об’єктів, проявів) НКС, які знаходяться під загрозою зникнення [149, с. 61–62];
4) здійснювати широке інформування населення та наукової громадськості
про елементи (об’єкти, прояви) НКС, включені до переліків НКС [149, с. 61–62];
5) сприяти підготовці молодих фахівців у сфері НКС [149, с. 61–62];
6) займатися організацією та адмініструванням профільних архівів відповідно
до законодавства в області архівів і виконувати такі обов’язки: а) здійснювати
дослідження на місцях за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних
джерел,

вести

архіви

записів

щодо

НКС;

б) колекціонувати,

проводити
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інвентаризацію та зберігати на основі сучасних наукових вимог відомості, які
стосуються елементів (об’єктів, проявів) НКС, а також пов’язані з їх життєвою
основою, використовуючи для цього реєстрацію інформації на будь-яких
матеріальних і електронних носіях; в) складати в обов’язковому порядку опис
елементів (об’єктів, проявів) НКС відповідно до прийнятих в науковому
дослідженні норм [149, с. 61–62];
7) заохочувати населення України, в першу чергу носіїв відповідних елементів
(об’єктів, проявів) НКС, включених у переліки НКС, до заходів з їх охорони [149,
с. 61–62];
8) сприяти відродженню традиційної народної творчості, художніх промислів
та ремесел, культурних традицій національних меншин [149, с. 61–62];
9) забезпечувати належну охорону елементів (об’єктів, проявів) НКС [149,
с. 61–62];
10) здійснювати розробку та реалізацію спеціальних заходів щодо охорони
елементів (об’єктів, проявів) НКС, які потребує термінової охорони, у тому числі із
залученням міжнародної допомоги [149, с. 61–62];
11) забезпечувати спадкоємство у сфері НКС [94, ст. 26; 205; 149, с. 61–62];
12) з метою підсилення освітніх програм у закладах культури: здійснювати
розробку спеціалізованих комплексних освітніх програм (дитячі, юнацькі, навчання
впродовж життя) в культурних установах та при громадських об’єднаннях;
запроваджувати освітні-дозвіллєві родинні недільні програми на базі культурних
установ та громадських об’єднань [205; 149, с. 61–62];
13) для налагодження співпраці між закладами освіти та культури: залучати
культурні установи до діяльності освітніх закладів всіх рівнів (розробка планів
розвитку і нових методик, впровадження змін, стимулювання найкращих
працівників); створювати програми культурної освіти для шкільних та позашкільних
закладів спільно з працівниками культурних установ та громадські організації,
впровадження нової навчальної програми для предметів, приміром, музика,
образотворче мистецтво, художня культура, для осмислення ролі КС у суспільному
розвитку країни як основи та потужного ресурсу збалансованого (сталого) розвитку
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і одного з найважливіших середовище-утворюючих чинників; співпрацювати з
закладами вищої освіти щодо стажування студентів (широкого кола спеціальностей)
у культурних установах та громадських об’єднаннях; залучати студентів «творчих»
спеціальностей до практики у школах, організації літніх шкіл та таборів [205; 149,
с. 61–62];
14) здійснювати паспортизацію елементів (об’єктів, проявів) НКС окремих
регіонів, областей, України [149, с. 61–62];
15) робити мапування культурних просторів, окремих регіонів, областей,
України з наявними елементами (об’єктами, проявами) НКС [149, с. 61–62];
16) розробляти альтернативні туристичні маршрути з врахуванням мапування
НКС в окремих регіонах, областей, в України [149, с. 61–62];
17) організовувати і здійснювати відповідний моніторинг охорони НКС [149,
с. 61–62];
18) створювати

та

опрацьовувати

облікову

документацію,

формувати

цифровий ресурс щодо елементів (об’єктів, проявів) НКС, зокрема, формувати
цифрові каталоги тощо [149, с. 61–62];
19) реалізовувати інші заходи щодо охорони елементів (об’єктів, проявів)
НКС, у тому числі обумовлені відповідними міжнародними нормативно-правовими
актами [149, с. 61–62] (Додаток Б).
Окрім того, вважаємо:
- уповноважені відповідні наукові організації та заклади вищої освіти повинні:
1) брати участь у виявленні елементів (об’єктів, проявів) НКС [120, с. 168; 141,
с. 93];
2) проводити наукові роботи у сфері охорони НКС [120, с. 168; 141, с. 93];
3) виступати в якості експертів на предмет встановлення наукової цінності
елементів (об’єктів, проявів) НКС [120, с. 168; 141, с. 93];
4) здійснювати діяльність з актуалізації й популяризації НКС [120, с. 168; 141,
с. 93];
5) передбачати у планах наукових досліджень і навчальних програмах
вивчення й викладання питань охорони НКС [120, с. 168; 141, с. 93];
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6) давати наукові консультації з питань охорони НКС [120, с. 168; 141, с. 93];
7) виконувати інші обов’язки щодо НКС, передбачені законодавством
України [120, с. 168; 141, с. 93];
8) інше [120, с. 168; 141, с. 93] (Додаток Б).
- уповноважені заклади культури мають:
1) проводити облік та дослідження НКС з використанням традиційних і
сучасних методів, технологій [120, с. 168; 141, с. 93];
2) виступати в якості експертів на предмет встановлення культурної цінності
елементів (об’єктів, проявів) НКС [120, с. 168; 141, с. 93];
3) здійснювати діяльність з актуалізації й популяризації НКС [120, с. 168; 141,
с. 93];
4) за

результатами

досліджень

організовувати

архіви

у

порядку,

встановленому законодавством України, створювати бази даних, колекції елементів
(об’єктів, проявів) НКС тощо [120, с. 168; 141, с. 93];
5) давати консультації з питань охорони НКС [120, с. 168; 141, с. 93];
6) брати участь у заходах щодо захисту елементів (об’єктів, проявів) НКС, які
знаходяться під загрозою зникнення [120, с. 168; 141, с. 93];
7) сприяти збереженню спадкоємності поколінь в охороні НКС [120, с. 168;
141, с. 93];
8) виконувати інші обов’язки щодо НКС, передбачені законодавством
України [120, с. 168; 141, с. 93];
9) інше [120, с. 168; 141, с. 93] (Додаток Б).
- уповноважені громадські об’єднання мають:
1) сприяти уповноваженим органам публічної адміністрації у сфері охорони
НКС, науковим організаціям, вищим навчальним закладам і установам культури в
охороні НКС відповідно до законодавства України [120, с. 168; 141, с. 93];
2) організовувати громадський контроль і шефство щодо охорони, збереження
і використання елементів (об’єктів, проявів) НКС [120, с. 168; 141, с. 93];
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3) вести роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення з питань
охорони, збереження і використання елементів (об’єктів, проявів) НКС [120, с. 168;
141, с. 93];
4) інше [120, с. 168; 141, с. 93] (Додаток Б).
За Конституцією України «територіальний устрій України ґрунтується на
засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і
децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціальноекономічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних,
екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних
традицій»

(ст. 132) [127].

Ю. О. Тіхоміров

виділив

такі

характерні

риси

децентралізації: а) наближення публічних органів до об’єктів управління, населення;
б) забезпеченість переважно власними ресурсами; в) виборність влади і доступність
до неї участі громадськості і контроль її; г) гарантована самостійність рішень і дій;
д) специфіка структури інститутів (виборність, сесії, з’їзди, референдуми і т. ін.). До
ознак централізації він відносить: а) забезпечення цілісності державної системи і її
елементів; б) концентрація повноважень по прийнятті рішень на верхніх рівнях
влади; в) концентрація фінансових, матеріальних та інших ресурсів; г) ієрархічність
зв’язків і дій складових частин системи; д) відповідні структури і інститути влади;
е) готовність кадрів діяти в жорстких режимах. На застосування централізації, як він
зазначав, впливає сукупність факторів – техніко-економічні особливості галузей і
комплексів, загострення ситуації в країні, відсутність узгоджених дій інститутів
влади, встановлення нового політико-конституційного курсу, а при централізації,
досягається відповідна ефективність, пов’язана з швидкістю рішення і узгодженістю
дій, жорсткою виконавчою дисципліною. При цьому, як і розробники Концепції
адміністративної реформи в Україні [30, с. 291–307], звертає особливу увагу на
значну роль правового забезпечення де б у статутних і тематичних правових актах
регулювалися питання децентралізації [288; 30, с. 291–307].
В нинішніх умовах в Україні щодо охорони НКС слід констатувати:
а) наближення публічних органів до об’єктів управління, населення майже відсутнє;
б) забезпеченість переважно власними ресурсами – не достатнє; в) виборність влади
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і доступність до неї участі громадськості і контроль її – в межах можливостей
окремої територіальної громади; г) гарантована самостійність рішень і дій – лише на
національному та центральному рівні, а на місцевому наявна лише по-можливості;
д) специфіка структури інститутів (виборність, сесії, з’їзди, референдуми) – в межах
чинного законодавства. І хоча ухвалено низку нормативно-правових документів
щодо здійснення децентралізації в Україні, зокрема, концепція реформування
місцевого

самоврядування

та

територіальної

організації

влади

в

Україні

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року) [249],
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (ухвалена Указом Президента України
12 січня 2015 року) [246], Концепція оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2017 року № 1013-р) [248] та ін., децентралізація щодо охорони НКС не
спостерігається. Здійснення децентралізації щодо охорони НКС, зважаючи на
вказане, є сумнівним та може мати наслідком втрату окремих елементів (об’єктів,
проявів) НКС. Водночас, на нашу думку, централізація в розумних межах сприятиме
здійсненню необхідної охорони НКС. Проте, в разі спроможності територіальних
громад та їх органів місцевого самоврядуванняза необхідності їх управлінські
функції можуть бути розширені, що має бути унормовано відповідними
нормативно-правовими актами.
Ефективна і якісна охорона можлива за умови належного адміністративноправового забезпечення в цій сфері, узгодженості дій між усіма уповноваженими
органами публічної адміністрації щодо неї, сформованої позитивної позиції місцевої
громади щодо впровадження практики інтеграції громадян до процесів цієї охорони.
Приміром, проведення консультацій з громадянами певної території місцевими
владними органами та прийняття спільних рішень в спільних інтересах розвитку
територіальної громади та місцевої НКС. Такий процес сприяє формуванню
ставлення місцевої громади до охорони НКС. Участь місцевої громади в охороні
НКС має відбуватися в таких напрямах: розвиток та популяризація знань про
особливості території та відповідної НКС; розробка програм історії місцевості у
зв’язку з наявними елементами (об’єктами, проявами) НКС; проведення регулярних
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консультацій з мешканцями (носіями) НКС щодо використання та охорони
елементів (об’єктів, проявів) НКС. Місцеві органи влади конкретної території мають
вести роботу з переконання місцевої громади щодо великого значення наявних
елементів (об’єктів, проявів) НКС для розвитку відповідної території. Актуалізація
цих об’єктів сприятиме вирішенню проблеми розвитку регіонів, поліпшення їх
економічного клімату, запровадження нових туристичних маршрутів, створенню
нових робочих місць тощо.

2.3 Напрями розвитку адміністративно-правового забезпечення охорони
нематеріальної культурної спадщини України
НКС Українського народу має безмежне соціальне, економічне, культурне та
політичне значення. Однією з основних цілей держави є збереження глибинних,
базових основ багатонаціональної культури України, національних мов й
літератури,

значущих

традицій,

пам’яток

фольклору,

захист

культурної

самобутності кожного народу України, створення умов для популяризації НКС
етнічних груп України та збереження її єдиного культурного простору.
Публічним адмініструванням, як відомо, є регламентована законами та
іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічної адміністрації,
спрямована на виконання законів та інших нормативно-правових актів шляхом
прийняття

адміністративних

рішень,

надання

встановлених

законами

адміністративних послуг. Воно характеризується своїм особливим змістом, за
баченням В. Б. Авер’янова, до основних складових якого належать: а) цілі та
завдання як свідомі уявлення про напрями та очікувані наслідки адміністрування за
умови принципово спільної для всіх його суб’єктів цільової спрямованості на
задоволення публічних потреб, а кожний керуючий суб’єкт додатково націлений на
конкретні потреби кореспондованого йому керованого об’єкта. Складний характер
потреб суспільного середовища зумовлює так зване «дерево цілей», яке одержують
шляхом диференціації останніх на підцілі (завдання) нижчого рівня, які деталізують
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загальні цілі, локалізуючись у процесі розподілу між суб’єктами управління;
б) функції, що відбивають окремі напрямки (види) цієї діяльності, охоплюючи
відносно самостійні групи якісно однорідних дій керуючого суб’єкта та його
цільовою спрямованістю; в) методи – безпосередньо характеризують практичну
реалізацію функцій. Загальноприйнятим є їх тлумачення як способів здійснення
керуючими суб’єктами владно-організуючого впливу на керовані об’єкти [2, с. 99–
100].
Таким чином, адміністративно-правове забезпечення охорони НКС в Україні з
огляду на публічне адміністрування характеризується щодо змісту управлінської
діяльності

владних

органів:

а) не

достатнім

визначенням

чинним

пам’яткоохоронним законодавством України їх цілей і завдань; б) недостатнім
законодавчим унормуванням обсягу їх повноважень, взаємодії та співпраці,
функцій,

адміністративних

процедур

тощо;

в) неналежністю

законодавчого

визначення методів їх діяльності, способів, засобів, механізмів які безпосередньо
впливають на практичну реалізацію цих повноважень, зокрема через невизначеність
чіткої вертикалі у системі владних органів щодо НКС [134, с. 49]. А тому основними
напрямами розвитку адміністративно-правового забезпечення охорони НКС України
вважаємо такі [134, с. 49]:
1) за елементним (об’єктним) складом НКС [118, с. 155; 132, с. 306]: держава
повинна здійснити належне адміністративно-правове забезпечення охорони НКС
щодо визнання її елементів (об’єктів, проявів) з подальшим врегулюванням їх
існування та використання, а також створення умов для подальшої охорони та
розвитку з безпосереднім використанням в процесі сприяння задоволенню потреб
особи та суспільства. Елементи (об’єкти, прояви) НКС й нині сприяють розвитку
нашої країни, виступаючи одним з головних чинників забезпечення становлення
демократичного громадянського суспільства та держави, кожен окремий елемент
(об’єкт, прояв) НКС є самостійним об’єктом забезпечення охорони з боку держави.
Також можна підтримати К. А. Поливач, яка відмічає, що КС набуває
значення нового чинника економічного і духовного життя багатьох територій, є
потужним

ресурсом

збалансованого

розвитку

суспільства,

виконуючи

в
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новочасному суспільстві безліч функцій, зокрема: політичну, економічну, соціальну
й духовну [205, c. 19–20]. Така позиція знаходить своє підтвердження в чинному
законодавстві України, зокрема, у Постанові Верховної Ради України «Про
Рекомендації парламентських слухань «Стан, проблеми та перспективи охорони
культурної спадщини в Україні», в якій вказується на те, що перспективним є
використання культурних і творчих ресурсів у програмах соціально-економічного
розвитку України чи її окремих регіонів [243] Отже, на державному рівні визнається
багатозначність ролі елементів (об’єктів, проявів) НКС та можливості їх
використання. Тому адміністративно-правове забезпечення охорони НКС повинне
відображати й перспективи щодо використання НКС, її розвиток тощо.
Зважаючи на великий обсяг, різноманітність та особливості елементів
(об’єктів, проявів) НКС, можна дійти висновку щодо наявності окремих напрямів
адміністративно-правового забезпечення належної охорони кожного елементу
(об’єкту, прояву) НКС в нашій країні, що створюють відповідну систему. Саме таке
комплексне та системне вирішення дозволить досягти поставлених перед цим
дослідженням завдань, вирішення яких має своєю метою вдосконалення реалізації
державою охорони НКС та підвищення діяльності уповноважених органів публічної
адміністрації з адміністративно-правового забезпеченню у досліджуваній сфері;
2) за окремими процесами охорони НКС [118, с. 155; 132, с. 306]: держава
зобов’язана здійснити відповідне забезпечення кожного процесу охорони з
врахуванням взаємного зв’язку між ними враховуючи їх поєднання з конкретними
елементами (об’єктами, проявами) НКС. Цілком зрозуміло, що кожен процес
охорони НКС потребує безпосереднього унормування. Особливість кожного
процесу охорони визначається особливостями конкретних елементів (об’єктів,
проявів) НКС.
Окрім того, слід погодитись з думкою К. М. Гевель [68, с. 5], що основним є
єдність діяльності держави по адміністративно-правовому забезпеченню охорони
КС із формуванням національної ідеї, національної самосвідомості нашого народу,
що лежить в основі суверенітету та незалежності нашої країни, та є слушним для
НКС. Тому адміністративно-правове забезпечення у відповідності до процесів
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охорони НКС повинно реалізовуватися з врахуванням головних чинників
формування української національної ідеї та відродження духовності народу
України. Приміром порядок здійснення виявлення елементів (об’єктів, проявів) НКС
та їх носіїв суттєво відрізняється від експертизи, яка потребує необхідних
обґрунтувань, визначень щодо об’єкта та подальшої ідентифікації. Також, такі
процеси охорони суттєво відрізняються, для традицій та проявів будь-якого
мистецтва або мови, як прояву НКС;
3) за музеєфікацією елементів (об’єктів, проявів) НКС як особливим процесом
охорони: яка давно визнана у світі одним з кращих засобів охорони КС, що
стосується і НКС, а також репрезентацією їх в звичному просторовому оточенні.
Водночас музеєфікація в Україні майже не врегульована і не лише нормативноправовими актами, а й нормативними. [; 132, с. 306; 146, с. 81] Вона, як відомо, є
напрямом музейної діяльності, яка полягає у перетворенні об’єктів КС, у тому числі
НКС, в об’єкти музейного показу з метою максимального збереження та виявлення
їх історико-культурної, наукової, художньої цінності, а також активно сприяє їх
органічному поєднанню з місцевістю, суспільством, середовищем побутування,
розширює коло музейних об’єктів та врівноважує їх значущість.
Музеєфікація за ЗУ «Про музеї та музейну справу» - це сукупність науково
обґрунтованих заходів щодо приведення об’єктів КС у стан, придатний для
екскурсійного відвідування [229]. Цей Закон поширюється на всі види музеїв щодо
питань музеєфікації.
Музейну експозицію можна вважати однією з форм збереження і презентації
НКС, що відбувається шляхом створення певної просторової моделі реальної
дійсності, заснованої на безлічі факторів, починаючи від відбору предметів,
документування і закінчуючи стадією музейної комунікації. Наступні стадії
збереження і презентації елементів (об’єктів, проявів) НКС у музеях є ускладненням
просторової моделі, включенням до неї додаткових комунікативних засобів, таких
як театралізація, аудіовізуальний супровід, демонстрація тощо [114].
Проте, з одного боку, при певній перспективі історичного огляду кожен факт
збереження залишків культури може бути розглянутий як факт збереження також її
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нематеріальної складової. З іншого боку, зберігається можливість принципово
зворотного підходу, при якому початок збереження нематеріальних форм культури
можна датувати лише тим моментом, коли необхідність цього збереження починає
рефлексувати як самостійне явище. Тому представлені у музеях елементи (об’єкти,
прояви) НКС інколи перестають дорівнювати самі собі й виступають у новій якості,
на зміну таким початковим функціям, як утилітарна, культово-ритуальна, приходить
музейна (пам’яткова) функція забезпечення наступності та само ідентифікації
суспільства [108]. Зазначене суттєво впливає на зміну сутності елементів (об’єктів,
проявів) НКС, тому запобігання такому потребує відповідного наукового
дослідження та унормованого правового застереження.
Музеєзнавці світу, вирішуючи проблеми НКС, окреслили методики роботи
музеїв з нею, зокрема на Генеральній конференції Міжнародної ради музеїв (ІКОМ)
(2004 р., м. Сеул, Південна Корея). Водночас тоді постійно дискутувалися питання,
присвячені ролі музею як соціально-культурного інституту щодо здійснення
збереження та презентації НКС, їх форм і методів, а також правомірності
використання

такого

роду

явищ

поза

межами

автентичного

середовища

побутування. В результаті чого завдання збереження і презентації НКС було
включено у дефініцію музею до тексту Кодексу музейної етики (ІКОМ) у 2007 році.
Однак, нез’ясованим залишається й нині питання про те, які культурні інституції
повинні брати участь в охороні НКС, і яка роль в цьому процесі відведена музейним
установам, що потребує законодавчого визначення на національному рівні.
Для комплексного збереження КС, зокрема її музеєфікації створюють музеї
різного типу. Так, в музеях закритого типу збереження етнокультурної компоненти
НКС включає виявлення, комплектування, зберігання, облік, систематизацію,
науковий опис матеріалізованих об’єктів, пов’язаних з НКС, а саме інструментів,
предметів обрядової сфери, артефактів, пов’язаних з виразом знань і навичок,
матеріал про обряди, свята, технології, зафіксовані на аудіо-, відео-, цифрових
носіях і оформлених в якості певного фондового зібрання тощо.
Музей, який виступає однією з можливих форм реалізації музейного
ставлення людини до реальної дійсності (музейності), здійснює збереження і
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презентацію НКС шляхом створення складної музейної моделі реальної дійсності.
При цьому між процесами «збереження» і «презентації» НКС не існує жорсткої
межі, яка спостерігається щодо матеріальної КС. Тобто збереження того чи іншого
нематеріального явища культури завдяки його процесуальної природі, здійснюється
в межах його відтворення. У музеях же відтворенням є акт презентації. Збереження і
презентація НКН в рамках експозиції відбувається шляхом створення складної за
структурою просторової моделі реальної дійсності, заснованої на різних факторах.
Серед них можуть бути названі: відбір предметів для музейного фонду, процес
документування, відбір предметів для експозиції, особливості музейної комунікації
тощо. Експозиція, будучи основою музейної комунікації і невід’ємною частиною
будь-якого музею, сприяє збереженню та передачі нематеріальної компоненти
культури, тих нематеріальних смислів, які закладені у музейних предметах і
комплексах музейних предметів. Наступні стадії збереження і презентації НКС у
музеї є ускладненням просторової моделі, включенням в неї додаткових
комунікативних

засобів,

таких

як

театралізація,

аудіовізуальний

супровід,

демонстрація тих чи інших видів діяльності і ін. Саме тому музеї, не маючи
серйозної теоретичної бази, пов’язаної з даним явищем, рухаються у більшості
випадків «на дотик» [114].
Широкий спектр практичної музейної діяльності, починаючи від використання
об’єктів КС чи їх елементів, так чи інакше пов’язаних з НКС, у музейній практиці, і,
закінчуючи створенням так званих «живих музеїв» або екомузеев, повністю
орієнтований на невловиме поле культури.
Функціонально близьким до екомузеїв є етномузеї, специфіка яких полягає у
тому, що основу їх діяльності складають збереження і використання всіх видів КС у
зв’язку із господарською та культурною діяльністю місцевого населення на
території

проживання

даного

соціуму.

Прикладом

таких

є:

палаци-музеї

ансамблевого типу (створені на основі міського або заміського палацового
ансамблю), де застосовують елементи театралізації, приміром, зрідка пожвавлюють
зали «імітаторами» у крінолінах і перуках, реконструюють або моделюють традиції
театралізованого парадного життя. Або музеї-майстерні, у яких головна тема –
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процес

творчості, творча

«кухня»

майстра

тощо [108]. При

цьому, таке

використання та збереження елементів (об’єктів, проявів) НКС не набуло належного
унормування, а тому і позбавлена повноцінної охорони.
Музей швидше моделює та/або зберігає не стільки об’єкт КС, скільки умови
його прояву чи ситуації, в яких знаходиться елемент (об’єкт, прояв) НКС.
Невід’ємною властивістю його, поміщеного в музейну середу, є не тільки його
здатність зберігатися як артефакт, а й виступати у ролі носія (або, можливо,
репрезентатора) суспільної пам’яті. А тому елементи (об’єкти, прояви) НКС
музейного значення мають подвійну природу. Вони наділені всіма ознаками і
якостями звичайних об’єктів музейного значення, за винятком того, що не є
матеріальними. Тобто елементи (об’єкти, прояви) НКС у «не проявленому» вигляді
присутні у музеях спочатку і є невід’ємною частиною музейних об’єктів
взагалі [108].
Для здійснення музеєфікації елементів (об’єктів, проявів) НКС необхідним є
нормативно-правове визначення і закріплення критеріїв, що дозволить віднести їх
до музейних об’єктів. Основними такими критеріями, як справедливо вказує
М. Е. Каулен, мають бути: 1) достовірність/автентичність; 2) музейна цінність
об’єкта (наукова, історична, естетична, меморіальна, середовища утворювальна,
комунікативна тощо); 3) неможливість збереження або загроза безпеці у середовищі
побутування. Поки елемент (об’єкт, прояв) НКС перебуває у своєму середовищі
побутування, поки в суспільстві зберігається установка на його підтримку і діють
механізми його постійного відтворення і ретрансляції, можна обмежитися збором і
фіксацією інформації про неї. Інформація про елемент (об’єкт, прояв) може бути
зафіксована і зберігатися у вигляді письмових і образотворчих документів, на аудіо , відео -, електронних та інших носіях. У разі, коли загроза зникнення елемента
(об’єкта, прояву) НКС виявляється невідворотною, або, коли у соціумі відсутня
установка на його збереження та не працюють механізми ретрансляції, а зусилля з
його підтримки не можуть забезпечити збереження у середовищі побутування,
настає час перенесення об’єкта до музею; 4) можливість підтримки або ревіталізації
в умовах музею; 5) доцільність актуалізації, яка визначається сумісністю, у тому
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числі етичною, із сучасною культурою; 6) відповідність типу і профілю музею (не є
обов’язковою, бо все частіше музеї комплектують свої зібрання без урахування
певного профілю) [108; 146, с. 85–86].
Слід

враховувати

положення

елементів

(об’єктів,

проявів)

НКС

у

середовищному комплексі, тобто серед елементів (об’єктів, проявів), поєднаних з
урахуванням їх соціокультурних особливостей, функціонального призначення,
зв’язку з ландшафтом тощо. Бо вони, як і будь-які музейні предмети, наділені
інформативністю,

експресивністю,

аттрактивністю,

репрезентативністю,

асоціативністю, а також науковою, історичною, меморіальною, естетичною
цінністю. Музей, застосовуючи інтерактивні технології, надає не лише можливість
спостереження за таким, а й безпосередньої особистої участі в них [108]. При цьому
музей під ту чи іншу експозицію може внести певні зміни до самого елемента
(об’єкту, прояву) НКС таким чином відсутність належного унормування призводить
до ризику знищення автентичності НКС.
Статус і порядок репрезентації елементів (об’єктів, проявів) НКС у музеї
залежать від ступеню їх збереження і характеру побутування. У ряді випадків
музейним об’єктом може стати і людина – носій об’єкта НКС. Однак, у більшості
випадків елементи (об’єкти, прояви) НКС не можна помістити на вітрину,
відреставрувати, законсервувати або експонувати in vivo. Незалежно від способу їх
музеєфікації, можна вважати, що, оскільки мова завжди йде про процес, приміром,
пісня, обряд, акт виготовлення твору народного мистецтва, музеєфікується не сам
об’єкт, а обставини або умови його появи/побутування [130], що слід враховувати
при розробці нормативно-правових чи нормативних актів.
При експонуванні НКС виникає жива музейна експозиція, основними
експонатами якої є відтворювані носіями або співробітниками музею вже музейні
елементи (об’єкти, прояви) НКС та/або інтерактивна жива експозиція за участю
музейних відвідувачів. Таким чином, музеєфікація НКС може сприяти виникненню
живих музеїв чи установ музейного типу, які мають здійснювати зберігання
елементів (об’єктів, проявів) НКС у природному для них середовищі [133, с. 66]. В
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Україні зазначене не набуло врегулювання не тільки нормативно-правовими актами,
а й нормативними.
Музейні установи прагнуть до найбільш точної реконструкції традиції саме в
її історичних формах. Найважливіша відмінна риса музеєфікації елементів (об’єктів,
проявів) НКС це необхідність наявності людини – носія традиції, а форми охорони
цих об’єктів залежать безпосередньо від того, хто ним виступає. При розробці
відповідних нормативно-правових актів слід враховувати:
•
методом

живих носіїв об’єкту НКС. В цьому випадку охорона здійснюється
фіксації.

Музей

забезпечує

можливість

діяльності,

матеріальне

забезпечення та ретрансляцію традиції через учнів. Цей варіант актуалізації
забезпечує збереження максимальної достовірності елементів (об’єктів, проявів)
НКС, хоча повної автентичності досягти неможливо, так як побутування в
штучному середовищі музею в будь-якому випадку передбачає частку умовності;
•

роль носія традиції беруть на себе співробітники музею. У цьому

випадку забезпечується максимальна науковість реконструкції або моделі;
•
елемент

відвідувачів музею, що виступають дійовими особами. У цьому випадку
(об’єкт,

прояв)

НКС

виявляється

найбільшою

мірою

наділеним

комунікативністю. Можливості наближення до автентичності визначається тим,
наскільки учасники дії виявляються близькі справжнім носіям традиції. Беручи
участь у фольклорних святах, роботі майстерень народних промислів, традиційних
трапезах тощо, відвідувач бере участь у своєрідній містерії, ритуалі прилучення до
традиції [108].
В процесі музеєфікації здійснюється певні стадії щодо об’єктів НКС, які
потребують не лише нормативно-правового забезпечення, а й нормативного, а саме:
1) відбір об’єктів НКС у середовищі побутування та постановка їх на музейний
облік. Для відстеження наявності і стану об’єктів НКС музейного значення музей
може вести базу даних по своєму регіону, для чого має бути розроблена відповідна
методика щодо опису та класифікації. У разі їх належного побутування у
середовищі музей здійснює лише постійний контроль ситуації; 2) фіксація на
матеріальних носіях всієї інформації щодо об’єкта НКС, методики здійснення якої
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вимагають відповідного наукового опрацювання та уніфікації; 3) комплектування до
фондів музею музейних предметів, зокрема й об’єктів НКС (образотворчих,
фонічних, ін.), здійснення якого має відбуватися за відповідним нормативним актом
разом з документуванням музеєфікуємих об’єктів; 4) музейна інтерпретація, наукова
реконструкція присутні на всіх етапах музейної роботи, представляючи собою
складний, багаторівневий процес тлумачення об’єктів НКС в контексті музейної
збірки, музейної експозиції або музейного дискурсу в цілому; 5) ревіталізація
об’єктів НКС (відновлення здатності об'єктів НКС до функціонування та
самовідтворення) за наявності переконливих доказів для його реконструкції на
строго науковій основі; моделювання (відтворення об’єктів реальної дійсності у
вигляді імітацій); конструювання з використанням елементів матеріальної і духовної
спадщини для створення нових об’єктів на основі розробленої музеєм концепції, ін.,
що потребує наукових розробок та відповідних методик реалізації; 6) зберігання
об’єкта НКС, зокрема, шляхом: знаходження у музеї у «згорнутому» стані у фондах
без представлення соціуму; актуалізації у музеї методом моделювання у разі
припинення функціонування у середовищі побутування на підставі наявної
інформації про нього; включення в актуальну культуру методом фіксації або
ревіталізації, що потребує нормативно-правового визначення; 7) актуалізація. Для її
здійснення необхідна наявність людини, зокрема, носія об’єкта НКС, що й є
суттєвою особливістю перебігу музейної комунікації. Жива справжня традиція
передбачає наявність її автентичних носіїв і механізмів ретрансляції від покоління
поколінню. Так, за Д. Камероном звична схема музейної комунікації має такий
вигляд: Адресант (музейний працівник) → Музейні предмети → Адресат
(відвідувач). Водночас щодо музеєфікації об’єктів НКС ця схема інша: Адресант
(музейний працівник) → Носій об’єкта НКС (транслятор) → Об'єкти НКС (музейні
предмети) → Адресат (відвідувач). Роль носія традиції може належати різним
групам суб’єктів музейної комунікації. У разі перерваної традиції її реконструкція
нерідко здійснюється зусиллями самих музейних фахівців. У цьому випадку роль
носій об’єкта НКС – транслятора переходить адресанту. Залучаючи відвідувачів до
реалізації об’єктів НКС, музеї делегують роль носіїв таких об’єктів адресатам
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(відвідувачам). Саме тому робота музею з об’єктами НКС вимагає розробки
спеціальних методик і оволодіння ними музейними працівниками, як слушно
підкреслює М. Е. Каулен [108; 146, с. 85–86].
Музеєфікація,

включаючи

музейну

інтерпретацію,

реконструкцію

і

ревіталізацію, зберігають, формують і актуалізують НКС в музейному просторі,
виступаючи в якості транслятора соціальної пам’яті. Вона виступає технологією
нової етнічності, оскільки традиція, як основний елемент трансляції, заміщається
новими методами передачі інформації, заснованими на музейних принципах. Тобто
музеєфікація протиставляється традиції як способу безпосередньої спадкоємності,
передбачає вільний відбір елементів минулого і їх цілеспрямованого включення у
сучасну культуру. Таким чином, музеєфікація об’єктів НКС – це перетворення
об’єктів НКС, які втратили механізми природної трансляції, в об’єкти музейного
показу з метою їх максимального збереження й актуалізації [146, с. 81–89]
(Додаток Б).
На наш погляд, доцільно підтримати пропозицію Н. І. Кудерської щодо
унормування питань музеєфікації об’єктів КС, у тому числі і НКС, в єдиному
нормативно-правовому акті – «Порядку про музеєфікацію об’єктів культурної
спадщини» [154]. Це дозволить забезпечити єдиний підхід до музеєфікації КС;
4) за суб’єктами публічної адміністрації уповноважених в сфері НКС та їх
управлінською діяльністю [118, с. 155; 132, с. 306]: адміністративно-правове
забезпечення державою не може відбутися без визначення її суб’єктів та їх
діяльності, в якій вони приймають участь для здійснення охорони НКС, що
знаходить своє безпосереднє відображення в реалізації механізму адміністративноправового забезпечення охорони НКС. Без визначення владних суб’єктів на всіх
рівнях (національному, центральному, місцевому) державної влади, їх структури
взаємодії, тощо – з одного боку, та врегулювання різного роду правових відносин,
які виникають в них та між ними, нормами права (адміністративного) – з другого
боку, неможливим є реалізація охорони НКС та задоволення потреб держави та її
громадян щодо НКС. Зазначене відображено у ст. 10 ЗУ «Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики» [219], де саме держава позиціонує себе повноправним
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учасником світових процесів розвитку нашої цивілізації, що обумовлює покладання
на неї низки обов’язків в сфері НКС. Діяльність по охороні НКС є її обов’язком і
здійснюється постійно, систематично та планомірно, а сама держава є основним
суб’єктом такої діяльності. Виконання цього обов’язку здійснюється й у формі
адміністративно-правового забезпечення охорони НКС.
Суб’єкти публічної адміністрації, як відомо, у процесі виконання покладених
на них завдань взаємодіють із широким колом інших суб’єктів – фізичних та
юридичних осіб. Завдяки чому реалізуються власні культурні права останніх або
сприяють за рахунок своєї діяльності реалізації таких прав іншими особами,
наприклад, в Основах законодавства про культуру органи державної влади мали
право залучати неприбуткові організації до виконання загальнодержавних програм,
що фінансувалися з відповідних бюджетів, а також для виконання замовлень для
державних потреб, але і нині спостерігається законодавча невизначеність щодо
такого [193]. Проте й нині існує законодавча невизначеність щодо правового статусу
органів суб’єктів публічної адміністрації в сфері охорони елементів (об’єктів,
проявів) НКС, їх діяльності тощо.
Погоджуючись з думкою А. П. Зайця, можливо поділити юридичну форму
діяльності

органів

держави

на

організаційно-правовий

та

процедурно-

процесуальний аспекти, де процедурно-процесуальний аспект юридичної форми
діяльності характеризує особливості процедур розгляду та вирішення питань,
прийняття рішень вказаними суб’єктами [96, с. 104–105]. Завдання адміністративної
процедури полягає у тому, щоб забезпечити законність та ефективність будь-якого
нормативно-правового акту; охорону інтересів держави та особи; швидкість та
економічність процесу прийняття рішення тощо [309, с. 49]. Враховуючи зазначене,
норми адміністративного права мають закласти надійне правове підґрунтя для
наступних адміністративних процедур, що, об’єктивно мають місце у сфері, яка
досліджується: процедур розгляду суб’єктами публічного управління звернень
громадян; дозвільно-ліцензійних процедур; реєстраційних процедур; контрольних
процедур. У цьому плані необхідно відмітити, що норми адміністративного права
мають не тільки чітко визначити порядок та строки здійснення тих або інших дій,
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що вчинюються у межах конкретної адміністративної процедури, але і законодавчо
закріпити їх загальні. Це має вирішити ухвалення ЗУ «Про адміністративну
процедуру» [257];
5) за структурою управлінських відносин та поділу адміністративної
діяльності суб’єктів уповноважених в сфері охорони НКС [132, с. 306]: суб’єкти
публічного управління, зокрема, органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування, інші суб’єкти, яким делеговано державно-владні повноваження в
сфері НКС, повинні здійснити низку заходів суто внутрішньо-організаційного
характеру, для реалізації охорони НКС.
Адміністративна діяльність, поділяється на внутрішньо-організаційну та
зовнішньо-адміністративну діяльності, що є усталеною точкою зору в науці
адміністративного права та теорії державного управління [215, c. 16; 125, c. 26; 121,
c. 11; 196, c. 6]. Зовнішньо-адміністративні дії таких суб’єктів безпосередньо
визначені їх діяльністю спрямованою на виконання дій, що входять до змісту
досліджуваної нами охорони НКС. При цьому така діяльність набуває свого
розвитку шляхом забезпечення прав свобод та законних інтересів осіб у цій сфері;
6) за

контрольною

(наглядовою)

діяльністю

уповноважених

суб’єктів

публічної адміністрації щодо охорони НКС [132, с. 306]: необхідним є визначення
кола цих суб’єктів, їх повноважень, порядку здійснення контрольної (наглядової)
діяльності, форм та методів контролю за дотриманням законодавства у сфері
охорони НКС, тощо, що мають набути своє закріплення в законодавчих та інших
нормативно-правових актах.
Важливим є бачення О. Ф. Андрійко щодо сутності та призначення
соціального (суспільного) контролю, а саме: «У філософській літературі соціальний
(суспільний) контроль подається як сукупність процесів у суспільстві, за допомогою
яких забезпечується слідування визначеним правилам діяльності, а також
дотримання певних обмежень поведінки, порушення яких негативно впливає на
функціонування системи в цілому. Соціальний контроль забезпечує відповідну
організацію суспільного життя, адекватну встановленим у суспільстві правилам
поведінки учасників суспільних відносин. Через такий контроль реалізується
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принцип зворотного зв’язку в управлінні суспільними процесами чи системами.
Таким чином, контроль виступає невід’ємною частиною розвитку суспільства.
Сутність його проявляється в аналізі та перевірці діяльності учасників суспільних
відносин відповідно до встановлених приписів… контроль слід розглядати як
об’єктивне суспільне явище, яке суспільство виробило у процесі своєї еволюції і яке
є результатом його розвитку. Без застосування контролю суспільство тим більше не
може обійтися на шляху свого подальшого розвитку, який потребує і може
здійснюватися спираючись на аналіз існуючого стану та використовуючи нові
фактори розвитку від досягнутого. Суспільство розвивається згідно об’єктивних
законів і завдання держави полягає у всілякому сприянні цьому розвитку,
попередженні дій, що перешкоджають чи стримують його, або ж певною мірою
можуть негативно на нього вплинути. Держава є одним із головних суб’єктів
здійснення контрольної функції у суспільстві, бо вона має реальні механізми впливу
на суспільні відносини і, при їх застосуванні, активно покладається на контроль як
елемент цього механізму» [33, с. 15].
Аналізуючи останні наукові дослідження з питань КС та чинні нормативноправові акти в пам’яткоохоронній сфері, слід підкреслити, що в них відсутня
системність у вирішенні питань статусу, ролі та форми участі відповідних суб’єктів
діяльності, пов’язаною із охороною та використанням КС, включаючи НКС, та тих
правовідносин, що виникають в цій сфері. До того ж, існуючі групування суб’єктів,
дотичних до відповідних питань щодо КС, не в повній мірі враховують реально
існуючу систему відносин. Зокрема, є всі підстави вважати, що ці відносини
виникають на підставі двох напрямів діяльності, що одночасно реалізуються в цій
сфері, по-перше, напряму охорони (ідентифікації, документування, дослідження,
збереження,

захисту,

популяризації,

підвищення

її

ролі,

передачі

та

відродження [124], по-друге, напряму використання, як прояву реалізації особами,
особливо приватними, їх культурних прав [309]. Це актуально й для НКС.
Своє втілення вказані відносини знаходять у певних діях, що складають зміст
поведінки суб’єктів реалізації відповідної управлінської функції, які підлягають
врегулюванню нормами адміністративного права. До числа цих дій, як показує
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узагальнення точок зору науковців, як правило, відносять: аналітичну роботу;
прогнозування та планування роботи; проведення інструктажів; діловодство;
забезпечення (правове, організаційно-методичне, кадрове, матеріально-технічне,
технічне, фінансове, інформаційне); взаємодія та координація діяльності; контроль,
нагляд; коригування діяльності; аналітична робота; роз’яснювальна робота та
ін. [215, c. 21; 313, c. 17; 259, c. 32].
Серед заходів забезпечення виконання поставлених завдань держави контроль,
як важливий вид її діяльності, займає одне з основних місць. Загалом його метою є
забезпечення злагодженої, чіткої роботи органів державної влади усіх рівнів і ланок,
добросовісне і

якісне виконання її посадовими особами та державними

службовцями, раціональне використання наданих їм прав та сумлінне ставлення до
виконання своїх обов’язків для забезпечення добробуту суспільства. «Державний
контроль завжди здійснюється на підставі норм права і в переважній більшості має
юридичні наслідки. Правова природа державного контролю проявляється в тому, що
органи державної влади, їх посадові особи при здійсненні контролю діють у межах,
визначених правовими нормами, на підставі норм права і у відповідності з ними.
Тому можна сказати: державний контроль здійснюється у чітких правових межах,
керується чинними нормами права і завжди викликає певні юридичні наслідки» [33,
с. 17], як зазначає О. Ф. Андрійко. Однак, «державний контроль має своє
оформлення

в

офіційних

матеріалах,

що

містять

визначення

характеру

контролюючих дій, інформацію про стан справ і юридичні наслідки. За
результатами контрольних дій орган, що їх здійснює, приймає відповідне рішення.
Це рішення може мати рекомендаційний чи примусовий характер» [33 с. 17], що має
відношення і до НКС. Уповноважені органи публічної адміністрації у сфері НКС
повинні бути наділені контрольними функціями, для належної їх подальшої роботи.
Окрім того, ця функція має набути належного унормування у законодавстві України.
Відповідно кожний з напрямів контрольної (наглядової) діяльності є об’єктом
адміністративно-правового

забезпечення

в

досліджуваній

сфері

з

певними

особливостями щодо окремого. Проте пріоритетним є комплексний і системний
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характер адміністративно-правового забезпечення охорони НКС, в межах якого
відбувається взаємне доповнення та взаємне забезпечення окремих напрямків;
7) за формуванням та тлумаченням понятійно-категорійного апарату в сфері
НКС: створення понятійно-категорійного апарату у чинному законодавстві України
щодо охорони НКС, усунення внутрішньої суперечливості та неоднозначності
понятійного апарату [118, с. 156$ 132, с. 306].
Так, до основних понять, які характеризують НКС як об’єкт адміністративноправового забезпечення з боку держави слід віднести: види НКС, об’єкти НКС,
елементи НКС та ін. (розглянуті в підрозділі 1.1 цього дисертаційного дослідження).
Недоліки понятійно-категорійного апарату негативно впливають на виконання
обв’язку державою з охорони елементів (об’єктів, проявів) НКС, а тому вимагають
від неї здійснення правових та організаційних заходів щодо його створення,
уніфікування

існуючого

в

сфері

НКС.

Належне

опрацювання

понятійно-

категорійного апарату у сфері охорони НКС підвищить якість цієї охорони та
сприятиме розробленості адміністративно-правового забезпечення в досліджуваній
сфері.
Підтримуємо бачення провідних науковців про необхідність стандартизації
термінології, яка має бути спрямована на те, щоб обрати ту чи іншу термінологічну
норму та затвердити її як обов’язковий варіант для усунення двозначності у
спілкуванні. Зокрема, це пов’язується із усуненням існування зайвих синонімів чи
варіантів [158, c. 70–73]. Окрім того, ми повністю погоджуємося з О. В. Богачовою,
що для створення законів необхідно розробити та уніфікувати єдині мовнотермінологічні вимоги, оскільки від цього значною мірою залежить ефективність
законодавства, правильне розуміння, обґрунтоване застосування законів [49, с. 11].
Недотримання цієї вимоги в теоретичному, нормативному та практичному аспектах
реалізації адміністративно-правового забезпечення охорони НКС не тільки вносить
певну неузгодженість, а й іноді не дозволяє ефективно застосовувати законодавство
в цій сфері [309, с. 321];
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8) за узгодженням правових норм та усуненням колізій щодо положень
національного законодавства з охорони НКС із відповідними положеннями та
вимогами міжнародних нормативно-правових актів в цій сфері [132, с. 306];
9) за пошуком та виявленням елементів (об’єктів, проявів) НКС [132, с. 306]:
ці процеси можливо врегулювати як законодавчими актами (на національному рівні)
так і нормативними актами на місцевому рівні, приміром, ухвалені ОДА Методичні
рекомендації Обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтв
Харківської області зі збору й обробки елементів НКС [177]. Там зазначається, що:
«Нематеріальна культура – продукт діяльності будь-якої спільноти: і малої, як,
наприклад, сільська громада, і такої великої, як, скажімо, народ. Тому ситуація, коли
елементи НКС повністю відсутні на тій чи іншій території, населеній людьми,
неможлива в принципі. Труднощі, які можуть виникнути під час їх збору й обробки,
найчастіше пов’язані з вибором кута зору та почасти нечітким розумінням предмету.
Проте їх можна легко подолати, якщо дотримуватися кількох правил: додавайте до
списку лише місцеві елементи, ті, носіями яких були щонайменше три покоління
місцевих мешканців; приступайтеся до вирішення завдань творчо, використовуйте
різноманітні підходи до збору й опису елементів. Поширена помилка –
зосередження лише на мистецьких практиках і ремеслах, тоді як елементом НКС
може вважатися практично будь-який обряд або господарський звичай, якщо він є
важливою частиною життя спільноти: випікання хліба, приготування алкогольних
напоїв, місцеві традиції будівництва, поховальна обрядовість тощо; не ставте собі за
мету знайти виключно унікальні культурні практики, які побутують лише у вашому
селі чи районі. На етапі створення регіональних реєстрів оригінальність – не
обов’язкова умова. Проте, описуючи елемент, намагайтеся все ж продемонструвати
його локальну специфіку; складаючи список, слідкуйте, аби назва елементу
відображала його суть та вказувала на територію поширення (село, місто, район);
вкрай важливо розглядати елемент у загальному контексті, як важливу частину
життя громади. Уникайте, між тим, занадто широких формулювань, зосереджуйтеся
на конкретному прояві культурного життя громади» [177].
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У відтворені елементів (об’єктів, проявів) НКС могли привноситися риси, що
не мали аналогів у традиційних варіантах, а тому при виявленні елементів (об’єктів,
проявів) НКС варто віддавати перевагу таким характеристикам: автентичність,
тобто традиційні елементи, що реально існували на вашій території; місцевоспецифічна форма – унікальність у рамках певної території; народність – акумуляція
колективного досвіду, що не має авторства; традиційність – спадковість, передача
знань та вмінь живих традицій носіями певного елемента НКС від покоління до
покоління [53].

Однак,

таке

слід

закріпити

нормативно-правовим

актом

уповноваженого ЦОВВ у сфері охорони НКС для виконання на теренах України.
Зважаючи на особливості елементів (об’єктів, проявів) НКС, не кожна особа
може бути збирачем, а тому для здійснення такої діяльності, мають бути певні
вимоги до збирачів елементів (об’єктів, проявів) НКС, зокрема, відповідні: освіта,
спеціальність; професія; наукова кваліфікація; знання мов окремих національностей;
робота в науковій установі тощо, що повинно бути унормовано у відповідному
нормативно-правовому акті на центральному або місцевому рівні;
10) за реєстраційно-обліковою діяльністю в сфері НКС [132, с. 306]: списки,
переліки, реєстри, як відомо, надають цінність тому, що в них перераховується. Це
співвідноситься із загально відомим принципом, за яким неможливо захищати те,
що не цінується. У травні 2001 року було оголошено в ЮНЕСКО перші 19
«шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства». Нині шедеврами усної та
нематеріальної спадщини людства є більш ніж 584 елементів (об’єктів, проявів)
НКС із понад 131 країн світу [318]. Вислів «шедеври усної та нематеріальної
спадщини людства» передбачив й підкреслив існування НКС ще до появи її
визначень ЮНЕСКО, складання відповідних списків та вжиття заходів охорони.
КпОНКС (статті 16 та 17) [124] передбачено створення 2-х списків:
1) Репрезентативного списку НКС людства (далі – Репрезентативний список)
(аналог Списку світової КС), який забезпечує наочність і популярність НКС всьому
світу. Приміром, включення до нього південноамериканського танго (від Аргентини
і Уругваю) сприяло проведенню у низці країн фестивалів танго; 2) Списку НКС, що
потребує термінової охорони (далі – Список), який встановлює пріоритетність
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прийняття заходів щодо збереження НКС. Кошти на їх збереження складаються з
внесків країн-учасниць і пожертвувань із зовнішніх джерел; а також Реєстр
передового досвіду, який містить програми, проекти і заходи, що якнайкраще
відображають принципи та цілі КпОНКС.
НКС властиві постійні розвиток і зміни, а тому нерідко її елементи (об’єкти,
прояви) опиняються під загрозою зникнення. Тому першочергове значення має
виявлення, опис і систематизація всіх форм НКС. ЮНЕСКО ставить собі завданням
допомагати країнам-учасницям у збереженні та популяризації їхньої спадщини (як
процесів охорони), однак державам необхідно самим приймати участь у визначенні
КС та етнічних особливостях окремих націй. Для забезпечення ідентифікації з
метою охорони НКС кожна держава-учасниця КпОНКС з урахуванням своєї
ситуації складає один чи більш ніж один перелік НКС, наявної на її території
(ст. 12) [124]. Оскільки у КпОНКС не обумовлені принципи класифікації, що
підкреслює гнучкість даної норми, держави-учасниці можуть формувати їх
структуру на власний розсуд [148, с. 49]. Національні переліки, реєстри, списки
різняться за змістом і підходами [148, с. 49]. Деякі країни створюють їх за
адміністративним розподілом, за знаходженням спільнот або за проявами [148,
с. 49]. Окрім того такі переліки, реєстри, списки повинні оновлюватися
регулярно [148, с. 49]. Створення та ведення таких вимагає скоординованих зусиль
носіїв (передавачів) НКС, фахівців у сфері НКС, використання накопиченого
національного й зарубіжного досвіду [148, с. 49], уповноважених органів публічної
адміністрації щодо охорони НКС в Україні, що має набути відповідного
законодавчого закріплення.
У грудні 2012 року було створено Мінкультом України Національний перелік
об’єктів НКС України [225], який створено з метою декларування наявних в Україні
зафіксованих об’єктів НКС, оптимізації можливостей їх пошуку, відбору,
систематизації, навігації тощо. Тобто даний Перелік є лише інформаційною
системою, що включає в себе банк даних об’єктів НКС народів України
(ідентифікація, документування, дослідження), єдність і порівнянність яких
забезпечуються за рахунок загальних принципів формування, методів і форми
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ведення каталогу. Включення елементів (об’єктів, проявів) НКС до цього Переліку
здійснюється на підставі рішення Експертної ради при Мінкульті України [148,
с. 49].
Цей Перелік створено і ведеться на підставі Порядку ведення Національного
переліку елементів НКС України затвердженого наказом Мінкульту України № 1319
від 11 грудня 2017 року [216]. За п. 4 цього Порядку елемент (об’єкт, прояв)
повинен відповідати таким критеріям: представляти принаймні одну галузь НКС,
визначену

Конвенцією;

представляти

традиційну

українську

культуру

або

традиційні культури національних меншин, що проживають на території України;
визнаватися спільнотами або групою осіб як їх НКС; пройти процес передання «від
покоління до покоління» [148, с. 49] на дату подання клопотання про його
включення

до

Національного

переліку;

застосовуватися

на

практиці

(функціонувати) на дату подання клопотання про його включення до Національного
переліку [216]. Проте, ця норма ускладнена для реального виконання через
відсутність розкриття національним законодавчим актом ст. 2 КпОНКС, а саме –
класифікації таких елементів (об’єктів, проявів) НКС в Україні, автором
запропоновано

таку

класифікацію

у

підрозділі 1.1

цього

дисертаційного

дослідження та у Додатку Б.
За цим Порядком (розділ IV) [216] заходи щодо охорони та моніторингу стану
життєздатності елементів (об’єктів, проявів) НКС стосуються виключно тих що
занесені до Національного переліку елементів НКС України, а інші залишаються
осторонь. На нашу думку, заходи з охорони НКС мають здійснюватися й щодо
інших виявлених елементів (об’єктів, проявів) НКС, які мають набути статусу
«нововиявлених» за аналогією з МКС (див.: Порядок обліку об’єктів КС,
затвердженого наказом Мінкульту України № 158 від 11 березня 2013 року) [224].
Таке ставлення сприятиме охороні елементів (об’єктів, проявів) НКС. Вважаємо слід
створити Мінкульту перелік нововиявлених елементів (об’єктів, проявів) НКС
України з відповідним унормуванням щодо його дієвості.
Також важливим є законодавче закріплення для охорони НКС критеріїв
відбору елементів (об’єктів, проявів) НКС для включення до названих переліків, а
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саме: історична і культурна значущість для населення, що проживає в Україні чи на
її окремій території; унікальність (єдиний у своєму прояві, який має високу
художню цінність); поширеність (користується високою потребою в частині свого
функціонального призначення у населення, що проживає в Україні чи на її окремій
території, визнаний спільнотами, групами і, в деяких випадках, окремими особами
як частина їхньої КС, постійно відтворюваний спільнотами і групами залежно від їх
навколишнього середовища, їх взаємодії з природою і їх історії); самобутність і
спадкоємність (передача від покоління до покоління), що сприяють повазі
культурного різноманіття й творчості та ін. [148, с. 51].
Для забезпечення виявлення й інвентаризації НКС з метою подальшого
здійснення їх охорони Мінкультом України у законопроекті «Про охорону НКС»
(2015 р.) [94] було запропоновано слушні основні вимоги до переліків НКС, що
мають набути законодавчого закріплення: 1) на державному рівні створюються та
ведуться державні переліки НКС України; 2) на місцевому та регіональному рівнях
створюються та ведуться переліки НКС, наявної на відповідній території України;
3) переліки НКС мають переглядатися кожні шість років; 4) переліки НКС можуть
бути чотирьох категорій; 5) переліки НКС можуть створюватись як державними
органами і закладами культури, так і недержавними організаціями культури.
Керівники організацій, що беруть участь у їх створенні, забезпечують достовірність,
збереження і право доступу до інформації про елементи (об’єкти, прояви) НКС,
включені до відповідних переліків; 6) порядок створення та ведення переліків НКС
визначається рішенням ЦОВВ у сфері КС; 7) кожен перелік НКС має бути
опублікований та відкритий для постійного ознайомлення з ним громадськості [148,
с. 51].
Приналежність елементу (об’єкту, прояву) НКС до всесвітньої спадщини
впливає як на популяризацію його, так і країни в цілому [148, с. 51]. Але для
потрапляння елемента (об’єкту, прояву) НКС до списків ЮНЕСКО потрібно знайти
незаперечні аргументи на його захист [148, с. 51]. Саме тому бажано матеріали для
включення елементів (об’єктів, проявів) НКС до Переліку об’єктів НКС України
готувати за тими ж вимогами, які встановлені для включення до Репрезентативного
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списку НКС людства ЮНЕСКО або Списку НКС, що потребує термінової охорони
ЮНЕСКО, у електронній та мануальній формі українською й однією з мов
міжнародного спілкування [148, с. 51].
На місцевому чи регіональному рівнях також створюються та ведуться без
відповідного унормування уповноваженим ЦОВВ переліки НКС, наявної на
відповідній території України [148, с. 51]. Наприклад, першим об’єктом НКС краю,
що потрапив до Переліку елементів (об’єктів, проявів) НКС Харківської області,
стало «В’язання віників на Слобожанщині» [148, с. 51].
Пропонується дисертантом створити Національний перелік зниклих елементів
(об’єктів, проявів) НКС, для можливого подальшого їх відтворення, що має бути
унормовано уповноваженим ЦОВВ у сфері охорони НКС.
Законодавчого закріплення, на нашу думку, потребують підстави виключення
елемента (об’єкта, прояву) НКС із державних списків/переліків, таке має
здійснювати ЦОВВ у сфері КС через виникнення підстав, які слід розробити і
закріпити на законодавчому рівні, спираючись на відповідний експертний
висновок [140, с. 162; 148, с. 51]. Такою підставою, приміром, може бути втрата
елементом (об’єктом, проявом) НКС своєї цінності (автентичності). З місцевих чи
регіональних переліків, виключення елементів (об’єктів, проявів) НКС має
здійснюватися, вважаємо, органами, що їх створили у відповідності до нормативноправового акту про списки, переліки НКС затвердженого уповноваженим ЦОВВ у
сфері НКС;
11) за статусом носія елементу (об’єкту, прояву) НКС: згода таких Носіїв є
обов’язковою вимогою ЮНЕСКО на внесення елементу (об’єкта, прояву) НКС до
обласного, Національного переліку елементів НКС, якщо елемент планується в
подальшому представити до Списків ЮНЕСКО. Вона має бути вільною,
попередньою та інформованою відповідно КпОНКС [124] та може бути надана у
наступній формі: письмовій, зафіксована на аудіо, зафіксована на відео. Така згода
може не надаватися, приміром, при просуванні дуже поширеного елемента, для
якого неможливо отримати згоду від всіх його носіїв [178]. Визначення такого має
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бути у нормативно-правовому акті уповноваженого ЦОВВ в сфері охорони НКС на
підставі законодавчо закріпленого статусу названих носіїв;
12) за використанням електронних віртуальних музеїв, виставок, тощо:
репрезентація НКС через електронні (віртуальні) музеї, виставки, освітні,
туристичні, розважальні програми, ін., що сприяє актуалізації елементів (об’єктів,
проявів) НКС України через моделювання. Даний підхід при мінімальних затратах
дозволяє створити своєрідний веб-ресурс для збереження елементів (об’єктів,
проявів) НКС з можливістю ознайомлення з ними, їх вивченням та дослідженням.
Це може бути корисним для демонстрації більшості елементів (об’єктів, проявів)
НКС, що зберігаються в записах, музеях, бібліотеках, архівах і не мають своєї
реалізації в наявності (певного прояву). Нині відбувається оцифрування архівних,
бібліотечних та музейних фондів об’єктів КС, включаючи НКС, які спрямовані на
кодування даних для систематичного аналізу, що сприятиме можливості доступу до
них з метою дослідження. Електронні (віртуальні) музеї, виставки, освітні,
туристичні,

розважальні

програми

є

найефективнішою

формою

надання

користувачам ретроспективної інформації та є інструментом дистанційного
обслуговування в процесі задоволення їх потреб. Їх слід розглядати як експозицію в
Інтернеті за допомогою веб-технологій, віртуальних зображень спеціально
відібраних та систематизованих документів, які надаються віддаленим користувачам
для перегляду та використання [336; 191]. При створенні таких електронних
(віртуальних) музеїв, виставок, освітніх, туристичних, розважальних програм
необхідно враховувати, що вони повинні бути динамічними, а саме здатними
оперативно поповнюватись новими матеріалами, компактними, інформативними
тощо, що має враховуватись при унормуванні цього питання уповноваженим ЦОВВ
у сфері НКС. Слід підкреслити, що на сьогодні в Україні за відсутності правового
визначення відбувається становлення електронних віртуальних музеїв, виставок,
тощо Приміром, проект «Віртуальний музей НКС» [238];
13) за здійсненням мапування культурних просторів, окремих регіонів,
областей, України з наявними об’єктами (проявами, елементами) НКС (зі
створенням електронних версій): це є необхідним, для формування місцевих та
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національних інформаційних баз розташування елементів (об’єктів, проявів) НКС в
Україні, які мають бути забезпечені офіційними та науковими відомостями та
відкриті для широких верств населення. Вказане сприятиме охороні цих елементів
(об’єктів, проявів), їх дослідженню та відповідному використанню; економічному,
культурному, соціальному розвитку, як окремих регіонів так і самої країни;
популяризації НКС національного та місцевого значення; демонстрації різноманіття
НКС та історико-культурного образу кожного регіону та країни в цілому на
світовому рівні. Таке мапування має бути системним зі створенням електронних
копій та відповідно унормованим;
14) за здійсненням фінансування охорони НКС: однією з найбільших проблем
охорони КС, у тому числі і НКС, є відсутність фінансування пам’яткоохоронної
діяльності, зокрема відсутність державного програмного фінансування, що може
спричиняти втрату елементів (об’єктів, проявів) НКС. Джерелами такого мають
бути: 1) кошти державного бюджету, місцевих бюджетів; 2) позабюджетні
надходження;

3) інші

засоби,

що

не

заборонені

чинним

законодавством

України [149, с. 62] (Додаток Б).
Також необхідно створити сприятливий клімат для залучення приватних
коштів для охорони НКС, розробити податкові пільги для спонсорів, благодійників,
меценатів та ін.; розробити та унормувати механізм направлення суми штрафів за
порушення пам’яткоохоронного законодавства щодо НКС на здійснення охорони
НКС тощо.
Фінансування охорони НКС має здійснюватися відповідно з державного
бюджету через ЦОВВ в сфері НКС та з відповідних місцевих бюджетів, з коштів
фордів і пожертвувань фізичних та юридичних осіб, а також з інших законних
джерел. Бюджетні асигнування, призначені для охорони НКС мають бути
передбачені відповідно до їх призначення в бюджеті відповідного ЦОВВ, бюджетах
центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також в бюджетах відповідних
органів місцевого самоврядування [205];
15) за юридичною відповідальністю та правопорушеннями щодо елементів
(об’єктів, проявів) НКС фізичними і юридичними особами.
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У сфері КС домінуючими є заходи адміністративної, кримінальної та
цивільно-правової відповідальності як інтегрованого методу пам’яткоохоронного
законодавства України [155, с. 242]. Юридичну відповідальність у досліджуваній
сфері слід законодавчо визначити разом з переліком правопорушень.
Правопорушеннями у сфері КС є протиправне діяння (дія або бездіяльність),
що порушує встановлений чинним пам’яткоохоронним законодавством України
правопорядок у сфері КС і за вчинення якого законом передбачена юридична
відповідальність. Ці правопорушення мають різну природу, різний ступінь
суспільної шкідливості (небезпеки). Вказане слушно й для НКС. Перелік
правопорушень щодо КС закріплено у ЗУ «Про охорону культурної спадщини»
(ст. 46) та Кодексі України про адміністративні правопорушення (статті 92 та 921) [155, с. 242]. Проте він в основному стосується МКС, а щодо НКС необхідним є
подальше визначення та законодавче закріплення.
З врахуванням міжнародного досвіду, пропонується включити до цього
переліку такі дії:
✓

допущення порушення вимог при їх використанні, а саме: використання

з комерційною метою елементів (об’єктів, проявів) НКС в нетрадиційній і
незвичайній формі, при будь-якій формі публікації, копіюванні і поширенні
екземплярів, будь-якої публічної декламації або виконання, передачі до ефіру або по
кабелю [138, с. 66];
✓

безпосереднє або непряме доведення до публіки елементів (об’єктів,

проявів) НКС, які умисно видаються як свої, або введення публіки в оману відносно
джерела створення елементів (об’єктів, проявів) НКС, або використання елементів
(об’єктів, проявів) НКС з представленням їх як елементів (об’єктів, проявів) НКС
іншої країни, що не є фактичним джерелом [138, с. 66];
✓

використання, що завдає збитку культурним інтересам суспільства

(країни), безпосередньо або побічно доведених до публіки навмисно спотворених
елементів (об’єктів, проявів) НКС [138, с. 66];
✓

інше (Додаток Б);

15) та інші напрями.
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Зазначений

перелік

напрямів

поліпшення

адміністративно-правового

забезпечення охорони НКС України не є вичерпним через фактичну відсутність
адміністративно-правового забезпечення охорони НКС. Успадкувавши НКС, кожне
нове покоління трансформує її й інтерпретує за власною культурної парадигмою,
здійснює свій відбір, зберігаючи одні прояви НКС у суспільстві актуальними,
відмовляючись від інших, вибираючи як своє майбутнє, так і минуле. В складних
умовах сьогодення в Україні може зникнути те, що визначає саму сутність
традиційної культури нашого народу.

Висновки до Розділу 2
1. Надано пропозиції вдосконалення адміністративно-правового забезпечення
охорони НКС в Україні з аналізу зарубіжного досвіду: створення громадських
структур культурних діячів, фахівців, місцевих організацій, науково-дослідних
центрів тощо та сприяння їм для обміну досвідом щодо НКС з унормуванням такої
співпраці

(Австрійська

Республіка);

визнання

НКС

спеціальним

видом

інтелектуальної власності держави для запобігання її привласнення (Республіка
Азербайджан); достатнє унормування опіки НКС державою через уповноважені
структури (Арабська Республіка Єгипет); ухвалення єдиного уніфікованого та
кодифікованого закону про КС з окремим розділом щодо НКС, в якому унормовано
стимулювання приватних асигнувань в цій сфері (Італійська Республіка);
унормовані критерії об’єктів для списку НКС Гонконгу (Китайська Народна
Республіка); унормування заходів щодо освіти з НКС у навчальних закладах
(Королівство Іспанія); унормування низки діяльності та взаємодії діяльності
державних та громадських інституцій, що опікується НКС (Словацька Республіка);
визнання НКС феноменом який підтверджує та закріплює національну єдність,
підготовка спеціалістів в цій сфері (Республіка Болгарія); виділення зон охорони
елементів (об’єктів, проявів) НКС для забезпечення їх збереження та доцільного
використання (Республіка Білорусь); визначення, що «Елементами (об’єктами,
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проявами) НКС є тільки ті, що узгоджуються з існуючими міжнародними правовими
актами з прав людини й вимогами взаємної пошани між співтовариствами, групами
й окремими особами; є властивими Україні; відображають її традиційну культуру і
мають важливі історичні, літературні, художні, наукові, технологічні або
технологічні цінності; мають характеристики успадкування від попередніх поколінь
і живого існування; тощо» (Казахстан) (Додаток Б); унормування прав громадян на
користування НКС та доступ до неї (Республіка Молдова); створено і унормовано
Бюро з управління НКС та його регіональних органів (Румунія); законодавче
закріплення основних принципів охорони НКС: принцип балансу, принципи
інституційної координації, принцип обережності, принцип планування, принцип
переліку, принцип участі, принцип поваги, принципи просування (Фіджі);
покладення основної діяльності у координації заходів зі збереження спадщини та
залучення до неї громадськості на національний траст (Сполучені Штати Америки);
визначення та унормування права власності на оборотоздатні елементи (об’єкти,
прояви) НКС (Європейський Союз) та ін.
2. Виокремлено критерії відбору елементів (об’єктів/проявів) НКС для
включення до списків, переліків, реєстрів з подальшим законодавчим закріпленням:
історична і культурна значущість для населення, що проживає в Україні чи на її
окремій території; унікальність (єдиний у своєму прояві, який має високу художню
цінність);

поширеність

(користується

високою

потребою

в

частині

свого

функціонального призначення у населення, що проживає в Україні чи на її окремій
території, визнаний спільнотами, групами і, в деяких випадках, окремими особами
як частина їхньої КС, постійно відтворюваний спільнотами і групами залежно від їх
навколишнього середовища, їх взаємодії з природою і їх історії); самобутність і
спадкоємність (передача від покоління до покоління), що сприяють повазі
культурного різноманіття й творчості та ін. (Додаток Б).
3. Виокремлено групу уповноважених органів публічної адміністрації щодо
охорони НКС України що створюють своєрідну вертикаль влади та визначено їх
повноваження: КМУ; ЦОВВ, що забезпечують формування та реалізують державну
політику у сфері охорони НКС (Мінкульт України, в структурі якого Експертна рада
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з питань НКС, Український культурний фонд та Український центр культурних
досліджень, ДІС, Держкультспадщини, Міністерство юстиції України, Міністерство
внутрішніх справ України); уповноважені територіальні органи уповноважених
ЦОВВ; уповноважені місцеві органи виконавчої влади (орган виконавчої влади
Автономної Республіки Крим; обласні, районні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації; виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, ін.);
уповноважені органи місцевого самоврядування; уповноважені у цій сфері заклади
культури, дослідницькі й виховні установи; уповноважені громадські об’єднання та
ін.
4. Доведено, що в структурі провідного ЦОВВ має бути створено
повноважний підрозділ з НКС, який повинен: 1) розробляти та подавати
центральному органу виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної
політики у сфері КС: а) проекти планів заходів з реалізації національних стратегій,
політик і програм, що стосуються охорони НКС; б) методологію створення і
поповнення державних переліків НКС; в) список об’єктів НКС, що підлягають
включенню до державних переліків; г) норми і методологію щодо дослідження,
збереження і використання об’єктів НКС; 2) сприяти розробці досьє на об’єкти
НКС, що подаються для включення до Репрезентативного списку НКС людства або
до Списку НКС, що потребує термінового захисту; 3) вносити пропозиції
центральному органу виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної
політики у сфері КС щодо визнання конкретних осіб, сімейних груп і колективів
носіями НКС; 4) проводити експертизу діяльності в сфері НКС; 5) розглядати
скарги, що належать до сфери його компетенції; 6) надавати методологічну
підтримку у діяльності щодо НКС; 7) сприяти передачі об’єктів НКС молодому
поколінню зі збереженням їх основних характеристик; 8) проводити інвентаризацію
об’єктів НКС, носіїв НКС, поповнювати архіви і бази даних інформацією,
зареєстрованою на різних сучасних носіях; 9) сприяти організації заходів щодо
популяризації НКС із забезпеченням поширення знань про її специфіку; 10) інше.
5. Вказано, що у складі окремого провідного ЦОВВ у сфері охорони КС
(включаючи НКС) мають бути такі структурні підрозділи: 1) з охорони НКС та

187

2) інспекція

з

відповідними

контрольними

(наглядовими)

повноваженнями,

правовий статус і повноваження якого мають бути унормовані.
6. Зроблено висновок, що здійснення децентралізації з охорони НКС є
сумнівним та може мати наслідком втрату окремих елементів (об’єктів, проявів)
НКС через: а) наближення публічних органів до об’єктів управління, населення
майже відсутнє; б) забезпеченість переважно власними ресурсами – не достатнє;
в) виборність влади і доступність до неї участі громадськості і контроль її – в межах
можливостей окремої територіальної громади; г) гарантовану самостійність рішень і
дій – лише на національному та центральному рівні, а на місцевому наявна лише поможливості;

ґ) специфіку

структури

інститутів

(виборність,

сесії,

з’їзди,

референдуми) – в межах чинного законодавства. Нині управління охорони НКС є
централізованим.
7. Визначено джерела фінансування заходів щодо охорони НКС: 1) кошти
державного бюджету, місцевих бюджетів; 2) позабюджетні надходження; 3) інші
засоби, що не заборонені чинним законодавством України та ін. (Додаток Б).
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
вирішення наукового завдання, яке полягає в виокремленні теоретичних засад та
практичних форм реалізації адміністративно-правового забезпечення охорони НКС
в Україні, в результаті чого сформульовано низку нових наукових положень,
висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої
мети:
1. Доведено, що правова охорона НКС є міжгалузевим самостійним
інститутом права, в основу якого покладено норми адміністративного права
України, який характеризується їх обособленою єдністю.
2. Виокремлено

основні

напрями

розвитку

адміністративно-правового

забезпечення охорони НКС в Україні та розкрито їх, зокрема: за окремими заходами
охорони НКС: за елементним (об’єктним) складом НКС; за окремими заходами
охорони НКС; за музеєфікацією елементів (об’єктів, проявів) НКС як особливим
заходом охорони; за уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації в сфері
НКС та їх управлінською діяльністю; за структурою управлінських відносин та
поділу адміністративної діяльності суб’єктів уповноважених в сфері охорони НКС;
за контрольною (наглядовою) діяльністю уповноважених суб’єктів публічної
адміністрації щодо охорони НКС; за формуванням та тлумаченням понятійнокатегорійного апарату в сфері НКС; за узгодженням правових норм та усуненням
колізій щодо положень національного законодавства з охорони НКС із відповідними
положеннями та вимогами міжнародних нормативно-правових актів в цій сфері; за
пошуком та виявленням елементів (об’єктів, проявів) НКС; за реєстраційнообліковою діяльністю в сфері НКС; за статусом носія елементу (об’єкту, прояву)
НКС; за здійсненням мапування культурних просторів, окремих регіонів, областей,
України з наявними об’єктами (проявами, елементами) НКС (зі створенням
електронних версій); за здійсненням фінансування охорони НКС; за юридичною
відповідальністю та правопорушеннями щодо елементів (об’єктів, проявів) НКС
фізичними і юридичними особами та ін.
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3. Обґрунтовано необхідність комплексної правової і фізичної охорони в сфері
НКС

із

здійсненням

відповідного

адміністративно-правового

забезпечення,

завжаючи на те, що ЗУ «Про охорону культурної спадщини» нині фактично
врегульовано лише питання щодо комплексної правової і фізичної охорони
матеріальної культурної спадщинив.
4. Виокремлено основні принципи правової охорони НКС: 1) обов’язковість
збереження всієї системи НКС країни як живої цілісності; 2) здійснення збереження,
захисту,

популяризації

та

поширення

елементів

(об’єктів,

проявів)

НКС;

3) забезпечення системності й наступності при здійсненні державної політики щодо
НКС; 4) використання світового досвіду в цій сфері; 5) впровадження сучасних
інноваційних та інформаційних технологій щодо збереження, популяризації та
поширення елементів (об’єктів, проявів) НКС; 6) забезпечення загальнодоступності
науково-дослідних

та

вишукувальних

проектів,

здійснених

щодо

НКС;

7) збереження автентичності НКС; 8) співробітництво уповноважених органів
публічної адміністрації, творчих спілок і колективів, громадських й наукових
організацій тощо щодо НКС, ін.
5. Розкрито адміністративно-правове забезпечення охорони НКС в Україні
щодо

змісту

управлінської

діяльності

уповноважених

суб’єктів

публічної

адміністрації в сфері охорони НКС характеризується: а) не достатнім визначенням
чинним

пам’яткоохоронним

законодавством

України

їх

цілей

і

завдань;

б) недостатнім законодавчим унормуванням обсягу їх повноважень, взаємодії та
співпраці,

функцій,

адміністративних

процедур

тощо;

в) неналежністю

законодавчого визначення методів їх діяльності, способів, засобів, механізмів які
безпосередньо впливають на практичну реалізацію цих повноважень, зокрема через
невизначеність чіткої вертикалі у системі владних органів щодо НКС.
6. Визначено, що адміністративно-правове забезпечення охорони НКС – це
сукупність адміністративно-правових заходів спрямованих на упорядкування й
врегулювання суспільних відносин у сфері охорони НКС та діяльності щодо неї
уповноважених державою органів зі здійснення функцій пов’язаних з охороною
НКС і результатів цієї діяльності шляхом закріплення відповідних адміністративно-
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правових норм, а його об'єктом фактично виступає процес організації та здійснення
уповноваженими органами публічної адміністрації своїх повноважень щодо
здійснення охорони НКС та можливості особи реалізації прав у сфері НКС.
7. Показано, що зміст адміністративно-правового забезпечення охорони НКС
в Україні визначається: а) прийняттям нових адміністративно-правових норм, для
належного і якісного забезпечення охорони НКС відповідно до потреб суспільства і
держави; б) впорядкуванням і закріпленням на підставі здійснення публічного
адміністрування у пам’яткоохоронній сфері найбільш доцільних суспільних
відносин; в) охороною врегульованих правом суспільних відносин щодо охорони
НКС, у тому числі й встановлення відповідальності за порушення вимог пам’ятко
охоронного законодавства в частині НКС; його основними цілями є: 1) закріплення
за допомогою юридичних засобів існуючих суспільних відносин з охорони НКС;
2) стимулювання розвитку й поширення суспільних відносин, які відповідають
загальнодержавним і загальносуспільним потребам, а також інтересам щодо
охорони НКС; 3) створення умов для виникнення і розвитку необхідних типів і
форм суспільних відносин з охорони НКС; 4) усунення суспільних відносин щодо
знищення НКС, тощо.
8. Розкрито що механізм адміністративно-правового забезпечення охорони
НКС – це сукупність засобів, гарантій та відповідальності, за допомоги яких
здійснюється державна політика щодо охорони НКС.
9. Сформульовано авторські визначення основоположних понять в сфері НКС,
що потребують законодавчого закріплення, зокрема: правова охорона НКС – є
сукупністю правових норм, врегульованих заходів та засобів щодо здійснення
захисту від посягань на елементи (об’єкти, прояви) НКС, які забезпечуються
державою шляхом необхідного та достатнього унормування, обов’язкової для всіх
міри належної і необхідної поведінки щодо них, а також наслідків, що настають при
порушенні пам’яткохоронного законодавства; НКС України є типом КС України та
її складовою, що поєднує в собі види НКС, які в свою чергу складаються з видових
проявів НКС (проявів НКС) та об’єктів НКС, які не можна віднести до певного
видового прояву, але відповідають певному виду; види НКС складаються з проявів
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НКС та окремих об’єктів НКС, які не можна віднести до певного видового прояву,
але відповідають даному виду; проявами НКС України є ті, що охоплюють
характерні для них сукупності об’єктів НКС України; об’єкти НКС України це
продукти інтелектуальної діяльності та духовних практик багатьох поколінь
українського народу, що виокремлюються в цілісну систему традиційних
культурних видових проявів НКС України, які функціонують у формі (вигляді)
окремої мови, світоглядного уявлення, певних знань, навичок, конкретної практики,
суспільного досвіду, усталеної норми поведінки, обряду, звичаю, виду чи жанру
народного

мистецтва, технології

традиційної

української

кухні, народного

художнього промислу й традиційних ремесел, форми показу та виразу та ін., у
сукупності з інструментами, предметами, специфічної одягом, аксесуарами,
артефактами, культурними просторами тощо, що визнані спільнотами, групами і, в
деяких випадках окремими особами як частина їхньої КС, мають цінність з
естетичної, соціально-культурної, історичної та інших точок зору, передаються із
покоління в покоління відповідно у мовній, літературній, музичній, хореографічній
або театральній формах, значимі для збереження і розвитку національно-культурної
самобутності українського народу та внесені до Переліку об’єктів НКС України;
охорона НКС; інше (Додаток Б).
10. Розроблено підходи щодо формування нової системи органів публічної
адміністрації у сфері НКС України шляхом створення єдиної вертикальної
структурної системи владних органів із визначенням їх повноважень в цій сфері, що
має набути законодавчого закріплення: 1. Кабінет Міністрів України повинен:
1) забезпечити проведення державної політики у сфері НКС; 2) затверджувати мапу
розташування об’єктів (проявів) НКС у населених місцях України та змін, внесених
до неї; 3) здійснювати нормативне регулювання у сфері НКС, у тому числі і щодо
володіння, користування і розпорядження об’єктами (проявами) НКС та ін.
2. Єдиний ЦОВВ (що буде поєднанувати функції Державної служби і Державної
інспекції, підпорядкований Мінкульту) у сфері охорони КС (включаючи НКС)
повинен: 1) формувати державну політику, стратегії та програми в сфері НКС;
2) розробляти та затверджувати специфічні для сфери НКС норми і методології,
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зразки сертифікатів, висновків та технічних карток, необхідних для дослідження,
класифікації та збереження НКС, свідоцтв носіїв НКС тощо; 3) заснувати і
забезпечити роботу державних переліків (реєстрів) об’єктів НКС та забезпечувати їх
ведення відповідно до положень про них та ін. 3. Територіальні органи
уповноваженого ЦОВВ в сфері охорони НКС повинні бути утворені як юридичні
особи публічного права відповідно до чинного законодавства України, для
виконання повноважень цього органу на місцевому рівні до яких обов’язково має
бути включно контроль (нагляд) за виконанням чинного пам’яткоохоронного
законодавства України. 4. Уповноважені органи місцевого самоврядування в сфері
НКС повинні здійснювати: 1) на відповідній території виконання державних і
регіональних програм щодо НКС; 2) в місцях проживання корінних народів і
національних

меншин –

програми

їх

національно-культурного

розвитку;

3) задоволення культурних потреб територіальних громад в сфері НКС та ін.
5. Уповноважені заклади культури, дослідницькі та виховні установи, громадські
об’єднання, ін. в сфері НКС мають: 1) ініціювати та здійснювати програми
діяльності з ідентифікації, документування, збереження, дослідження, використання
і передачі НКС у спільнотах з використанням традиційних і сучасних методів,
апаратури тощо; 2) сприяти в установленому законодавством порядку діяльності
архівів, створювати бази даних, колекціонуванню об’єктів (проявів) НКС; 3) брати
участь у заходах щодо збереження, охорони, захисту об’єктів (проявів) НКС, які
знаходяться під загрозою зникнення та ін.
11. Виокремлено для законодавчого закріплення права носіїв НКС в Україні, а
саме: а) виявляти свою культурну ідентичність за допомогою об’єктів (проявів,
елементів) НКС; б) брати участь в інвентаризації, охороні, популяризації й
актуалізації об’єктів (проявів, елементів) НКС; в) застосовувати законодавчі норми
та норми звичаїв у відносинах із всіма суб’єктами, зацікавленими у вивченні,
збереженні, популяризації та передачі об’єктів (проявів, елементів) НКС; г)
розробляти та використовувати символи і знаки місцевої НКС, зареєстровані
відповідно до законодавства, з метою залучення до неї більшої уваги з боку
громадськості;

ґ)

пропонувати

окремі

об’єкти

НКС

для

включення

до
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Репрезентативного списку НКС людства (ЮНЕСКО); д) сприяти уповноваженим
щодо охорони НКС органам влади у збереженні, використанні, популяризації та
охороні об’єктів (проявів) НКС відповідно до законодавства України (Додаток Б).
12. Визначено перелік адміністративних правопорушень щодо НКС України
та запропоновано їх законодавче закріплення: допущення порушення вимог при їх
використанні, зокрема: використання з комерційною метою елементів (об’єктів,
проявів) НКС в нетрадиційній і незвичайній формі, при будь-якій формі публікації,
копіюванні і поширенні екземплярів, будь-якої публічної декламації або виконання,
передачі до ефіру або по кабелю; безпосереднє або непряме доведення до публіки
елементів (об’єктів, проявів) НКС, які умисно видаються як свої, або введення
публіки в оману відносно джерела створення елементів (об’єктів, проявів) НКС, або
використання об’єктів (проявів, елементів) НКС з представленням їх як об’єктів
(проявів, елементів) НКС іншої країни, що не є фактичним джерелом; використання,
що завдає збитку культурним інтересам суспільства (країни), безпосередньо або
побічно доведених до публіки навмисно спотворених елементів (об’єктів, проявів)
НКС та ін. (Додаток Б).
13. На

підставі

проведеного

дослідження

з

метою

вдосконалення

адміністративно-правового забезпечення охорони НКС в Україні сформульовано
пропозиції та рекомендації про внесення змін та доповнень щодо нематеріальної
культурної спадщини до ЗУ «Про охорону культурної спадщини», зокрема, щодо
повноважень суб’єктів публічної адміністрації щодо нематеріальної культурної
спадщини,

перелік

правопорушень

при

використанні

нематеріальної культурної спадщини, ін. (Додаток Б).

об’єктів

(проявів)
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Додаток Б
Пропозиції
про внесення змін та доповнень до Закону України
«Про охорону культурної спадщини»
У результаті проведеного дослідження сформульовано пропозиції, про
внесення змін і доповнень до Закону України «Про охорону культурної спадщини»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 39, ст. 333):
У Розділі І «Загальні положення»:
У частині першій статті 1 «Визначення термінів»:
- визначення терміну «культурна спадщина» викласти в наступній редакції:
«культурна спадщина – сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь
об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини».
Частину першу статті 1«Визначення термінів» доповнити термінами:
нематеріальна культурна спадщина України (далі – НКС) є типом
культурної спадщини України та її складовою, що поєднує в собі види
нематеріальної культурної спадщини, які в свою чергу складаються з видових
проявів нематеріальної культурної спадщини (проявів нематеріальної культурної
спадщини) та об’єктів нематеріальної культурної спадщини, які не можна віднести
до певного видового прояву, але відповідають певному виду;
проявами НКС України є ті, що охоплюють характерні для них сукупності
об’єктів нематеріальної культурної спадщини України;
об’єкти НКС України – це продукти інтелектуальної діяльності та духовних
практик багатьох поколінь українського народу, що виокремлюються в цілісну
систему традиційних культурних видових проявів нематеріальної культурної
спадщини України, які функціонують у формі (вигляді) окремої мови, світоглядного
уявлення, певних знань, навичок, конкретної практики, суспільного досвіду,
усталеної норми поведінки, обряду, звичаю, виду чи жанру народного мистецтва,
технології традиційної української кухні, народного художнього промислу й
традиційних ремесел, форми показу та виразу, ін., у сукупності з інструментами,
предметами, специфічної одягом, аксесуарами, артефактами, культурними
просторами тощо, що визнані спільнотами, групами і, в деяких випадках окремими
особами як частина їхньої культурної спадщини, мають цінність з естетичної,
соціально-культурної, історичної та інших точок зору, передаються із покоління в
покоління відповідно у мовній, літературній, музичній, хореографічній або
театральній формах, значимі для збереження і розвитку національно-культурної
самобутності українського народу та внесені до Переліку об’єктів нематеріальної
культурної спадщини України;
носії об’єктів (проявів) НКС – спільноти, зокрема корінні спільноти, групи і,
в деяких випадках, окремі фізичні особи, що володіють унікальною здатністю
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створювати, зберігати, відтворювати й передавати іншим поколінням об’єкти
(прояви) нематеріальної культурної спадщини в незмінних традиційних формах і
незмінними традиційними засобами, які збагачують культурне розмаїття та
сприяють розвитку творчих здібностей людини;
охорона НКС – це система правових, організаційних, фінансових,
матеріально-технічних, інформаційних та інших заходів, що здійснюються
уповноваженими суб’єктами публічної адміністрації в межах їх компетенції,
зокрема з обліку, виявлення, наукового вивчення, ідентифікації, класифікації,
державної реєстрації, документування, спрямованих на забезпечення життєздатності
нематеріальної культурної спадщини, захисту, утримання, відповідного
використання, актуалізацію, включення до культурно-освітніх і навчальних
програм, а також збереження та відтворення її об’єктів в цілому або окремих їх
частин, підвищення її ролі, створення умов для її безперервної передачі від
покоління до покоління;
виявлення елементів (об’єктів, проявів) НКС та їх носіїв – це процес
виконання певних дій при залученні до них та/або створенні/підтримці відповідних
організаційних структур із юридичних та фізичних осіб, які професійна займаються
збиранням та обробкою елементів (об’єктів, проявів) НКС, а також здійсненні,
зокрема, відповідних експедицій, оптимізації й обробки зібраних польових
матеріалів, досліджень, праць фахівців з НКС тощо; проведення за видовими
проявами щорічних конкурсів/фестивалів збирачів/носіїв/хранителів/передавачів
елементів (об’єктів, проявів) НКС, інших організаційних заходів;
об’єктами державної експертизи в сфері НКС повинні бути елементи
(об’єкти, прояви) НКС, що володіють ознаками НКС. Експертиза елементів
(об’єктів, проявів) НКС має проводитися з метою: 1) обґрунтування включення
елементів (об’єктів, проявів) НКС до відповідного переліку елементів (об’єктів,
проявів) НКС України; 2) визначення категорії елементу (об’єкту, прояву) НКС;
3) обґрунтування виключення елементу (об’єкту, прояву) НКС із відповідного
переліку елементів (об’єктів, проявів) НКС України;
збереження об’єктів НКС або їх елементів – система правових,
організаційних, фінансових, матеріально-технічних, інформаційних та інших
заходів, а також науково-дослідних й дослідницьких робіт для забезпечення
життєздатності об’єктів нематеріальної культурної спадщини або їх елементів в їх
оригінальній формі, а також їх схоронності, зокрема й від потенційної небезпеки,
для їх популяризації, відродження, фіксування й передачі на матеріальних носіях,
призначених для зберігання;
захист об’єктів НКС або їх елементів – застосування оперативних і
довгострокових заходів, що сприяють відродженню та життєздатності об’єктів
нематеріальної культурної спадщини або їх елементів, що знаходяться під загрозою
зникнення;
забезпечення передачі НКС прийдешнім поколінням – здійснюється
осередками народного мистецтва (у тому числі народних художніх промислів), що
відтворюють їх і виступають зберігачами, а також за допомогою виховних заходів,
включаючи підготовку спеціалістів в сфері нематеріальної культурної спадщини,
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шляхом створення умов для передачі об’єктів цієї спадщини від їх носіїв до
прийдешніх поколінь та видання наукових, науково-популярних і навчальних робіт;
відродження об’єктів НКС або їх елементів – забезпечується за допомогою
заходів щодо його відродження й передачі у випадку, якщо такий об’єкт чи його
елемент, що має важливе значення для ідентифікації спільноти, перейшов у пасивну
сферу культури;
популяризація і використання об’єктів нематеріальної культурної
спадщини або їх елементів забезпечуються за допомогою громадських заходів по
культурному обміну, а також за допомогою видавничої продукції та аудіовізуальних
засобів, що сприяють збереженню автентичності;
актуалізація об’єктів НКС або їх елементів – запровадження у сучасне
життя суспільства її проявів (об’єктів, елементів), підвищення її ролі у суспільстві;
музеєфікація об’єктів НКС або їх елементів – перетворення об’єктів
нематеріальної культурної спадщини, які втратили механізми природної трансляції,
в об’єкти музейного показу з метою їх максимального збереження й актуалізації;
збереження зафіксованих об’єктів НКС – сукупність заходів, спрямованих
на упорядкування, зберігання та забезпечення доступу до архівів зафіксованих таких
об’єктів підприємств, установ та організацій всіх форм власності;
інвентаризація НКС – створення та ведення переліків (реєстрів, списків)
об’єктів нематеріальної культурної спадщини;
моніторинг стану об’єктів НКС і їх елементів – систематичне
спостереження за станом їх охорони та життєздатності, особливо тих, що
потребують термінової охорони, з метою аналізу ефективності заходів щодо їх
належної охорони;
документування НКС – це збір усіх документів стосовно об’єктів
нематеріальної культурної спадщини, для кращого розуміння їх форм, соціальних,
культурних та економічних функцій, методів передачі, історії тощо, основною
метою якого є вироблення майбутніх заходів з їх охорони й сприяння передачі
майбутнім поколінням;
дослідження об’єктів НКС – це вивчення нематеріальної культурної
спадщини, наукові дослідження, в середовищі існування носіїв відповідного об’єкту
нематеріальної культурної спадщини або з артефактів чи письмових джерел.
Дослідження НКС може включати в себе ідентифікацію та документування об’єктів
(проявів) нематеріальної культурної спадщини з використанням традиційних і
сучасних засобів реєстрації для інвентаризації та пізнання цих об’єктів, результати
якого мають подаватися у формі опису, аудіо- і відеозаписів, фотографій та будьяких інших типів інформації про наявність об’єктів (проявів) нематеріальної
культурної спадщини у традиційному культурному просторі;
ревіталізація об’єктів НКС – це відродження об’єктів нематеріальної
культурної спадщини, яке має забезпечуватися за допомогою відповідних заходів
розроблених спільнотою, для ідентифікації якої такий об’єкт нематеріальної
культурної спадщини має важливе значення та знаходиться під загрозою зникнення
та відповідним органам виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері
охорони нематеріальної спадщини;
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моделювання об’єктів НКС – це відтворення об’єктів нематеріальної
культурної спадщини у вигляді імітацій виконання, прояву тощо відповідного
об’єкту нематеріальної культурної спадщини;
конструювання об’єктів НКС – це використання об’єктів матеріальної
культурної спадщини і нематеріальної культурної спадщини для створення нових
об’єктів нематеріальної культурної спадщини на основі розробленої відповідним
музеєм концепції.
Додати окремою частиною до статті 1 «Визначення термінів»:
•
НКС України є типом КС України та її складовою, що поєднує в собі
види НКС, які в свою чергу складаються з видових проявів НКС (проявів НКС) та
об’єктів НКС, які не можна віднести до певного видового прояву, але відповідають
певному виду;
•
види НКС складаються з проявів НКС та окремих об’єктів НКС, які не
можна віднести до певного видового прояву, але відповідають даному виду;
•
проявами НКС України є ті, що охоплюють характерні для них
сукупності об’єктів НКС України;
•
об’єкти НКС України – це продукти інтелектуальної діяльності та
духовних практик багатьох поколінь українського народу, що виокремлюються в
цілісну систему традиційних культурних видових проявів НКС України, які
функціонують у формі (вигляді) окремої мови, світоглядного уявлення, певних
знань, навичок, конкретної практики, суспільного досвіду, усталеної норми
поведінки, обряду, звичаю, виду чи жанру народного мистецтва, технології
традиційної української кухні, народного художнього промислу й традиційних
ремесел, форми показу та виразу, ін., у сукупності з інструментами, предметами,
специфічним одягом, аксесуарами, артефактами, культурними просторами тощо, що
визнані спільнотами, групами і, в деяких випадках окремими особами як частина
їхньої КС, мають цінність з естетичної, соціально-культурної, історичної та інших
точок зору, передаються із покоління в покоління відповідно у мовній, літературній,
музичній, хореографічній або театральній формах, значимі для збереження і
розвитку національно-культурної самобутності українського народу та внесені до
Переліку об’єктів НКС України;
•
елементи НКС є складовими окремих об’єктів НКС.
Додати статтю 1-2 «Об’єкти, прояви, елементи НКС, їх носії» з наступним
змістом:
«Об’єктами (проявами, елементами) НКС є тільки ті, що узгоджуються з
існуючими міжнародними правовими актами з прав людини й вимогами взаємної
пошани між співтовариствами, групами й окремими особами; є властивими Україні;
відображають її традиційну культуру і мають важливі історичні, літературні,
художні, наукові, технологічні або технологічні цінності; мають характеристики
успадкування від попередніх поколінь і живого існування; мають відмінні
етнічні/регіональні особливості або відображати характеристики загальної життєвої
культури України і є типовими для неї; мають важливий вплив на громаду і мають
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підтримку співтовариств спільноти, надаючи почуття ідентичності та безперервності
спільноті або групі.»
Додати статтю 1-3 «Носії нематеріальної культурної спадщини» з наступним
змістом:
Носіями НКС є місцеві й етнічні співтовариства, групи та окремі особи, що
мають відношення до її створення, збереження і відтворення, збагачують культурне
різноманіття і сприяють розвитку творчих здібностей людини. Співтовариства,
групи, у тому числі окремі особи, що є носіями НКС, мають право: проявляти свою
культурну ідентичність за допомогою об’єктів/проявів/елементів НКС; брати участь
в інвентаризації, охороні й популяризації об’єктів/проявів/елементів НКС;
застосовувати норми звичаю у відносинах з суб’єктами, зацікавленими у вивченні,
збереженні, популяризації та передачі об’єктів/проявів/елементів НКС; розробляти й
використовувати символи і знаки місцевої КС, зареєстровані відповідно до
законодавства, з метою залучення до нього більшої уваги з боку громадськості.
Почесне звання «Носій нематеріальної культурної спадщини» присвоюється
окремому творцеві, сімейної групи або колективу, визнаним спільнотою носіїв
культури і науковим співтовариством, які мають унікальну здатність створювати,
зберігати і передавати іншим носіям об'єкти нематеріальної культурної спадщини в
незмінних традиційних формах і незмінними традиційними засобами. Це звання
присвоюється Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нематеріальної культурної спадщини з врученням
підтверджуючого свідоцтва. Особи, яким присвоєно почесне звання «Носій
нематеріальної культурної спадщини», має право використовувати його для
персоналізації діяльності в сфері збереження нематеріальної культурної спадщини
та зобов’язані сприяти її збереженню.
Позбавлення почесного звання «Носій нематеріальної культурної спадщини»
здійснюється відповідним Центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері нематеріальної культурної спадщини в разі вчинення
власником звання дій, що загрожують формі і традиційних засобів увічнення
елементів нематеріальної культурної спадщини.
Носії НКС мають право:
а) виявляти свою культурну ідентичність за допомогою об’єктів (проявів,
елементів) НКС;
б) брати участь в інвентаризації, охороні, популяризації й актуалізації об’єктів
(проявів, елементів) НКС;
в) застосовувати законодавчі норми та норми звичаїв у відносинах із всіма
суб’єктами, зацікавленими у вивченні, збереженні, популяризації та передачі
об’єктів (проявів, елементів) НКС;
г) розробляти та використовувати символи і знаки місцевої НКС,
зареєстровані відповідно до законодавства, з метою залучення до неї більшої уваги з
боку громадськості;
ґ) пропонувати окремі об’єкти НКС для включення до Репрезентативного
списку НКС людства (ЮНЕСКО);
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д) сприяти уповноваженим щодо охорони НКС органам влади у збереженні,
використанні, популяризації та охороні об’єктів (проявів) НКС відповідно до
законодавства України.»
Статтю 2 «Класифікація об’єктів культурної спадщини» доповнити частиною
3 в наступній редакції:
«За видами об’єкти (прояви) НКС України поділяються на:
1. Вид НКС усні традиції і форми виразу, його об’єкти:
1) усний фольклор включаючи билини, епоси, легенди, оповіді, казки,
історичні перекази, героїчні сказання, історичні пісні, чумацькі пісні, билини,
духовні вірші, ритуальну й не ритуальну поетичну лірику, привітання, заговори,
загадки, прислів’я, приказки, героїчні сказання, епос, билини (старини), чумацькі
пісні, ін.;
2) усна традиція, життєвий уклад та історія українського народу, відображені
у Вєдах, релігійних та/або літературних творах минувшини, у тому числі роботах
видатних авторів, закріплені у законодавчих чи нормативно-правових актах,
висвітлені у кінострічках, телевізійних програмах, відповідно їх тексти, сценарії
тощо;
3) традиційні (сакральні) національні символи, знаки, ін.;
4) мова як прояв НКС;
5) інші об’єкти (елементи, прояви), що відповідають цьому виду НКС.
2. Вид НКС: виконавські мистецтва, у тому числі акторська гра, музикування,
спів, танці, творчість: акторів і режисерів, що втілюється на сцені, естраді, цирковій
арені, радіо, кіно, телебаченні; твори письменників, драматургів; читців, які
перекладають в живу мову літературні тексти; музикантів, співаків,
інструменталістів, диригентів, які озвучують твори композиторів; танцюристів, які
втілюють задуми хореографів, композиторів, лібретистів тощо. Об’єкти (прояви):
1) традиції і прояви музичного мистецтва, включаючи вокал, інструментальні,
танцювальні та інші мелодії тощо;
2) творчість, представлена у синкретичній вербально-музичній формі, в тому
числі пісні з обрядового календарного циклу, колискові, плачі, голосіння, думи,
ритуальні весільні пісні, пісні під інструментальний акомпанемент, пісні без
інструментального акомпанементу, народні романси, народні релігійні пісні,
частівки, заклинання та інші пісні), яка є глибоким виявом психології народу,
відображенням його побуту, ін.;
3) традиції і прояви хореографічного мистецтва або хореографічної практики,
а саме танці, танцювальний простір тощо;
4) мистецтво музикантів-інструменталістів, митців, засобом виразу яких є
синкретична мова (словесна, музична, драматична), ін.;
5) мистецтво театру, цирку, інтермедії, ін., засобом виразу якого є
синкретична мова: словесна, музична, драматична, хореографічна;
6) народні дитячі ігри, народні спортивні ігри, ін.;
7) інші об’єкти (елементи, прояви), що відповідають цьому виду НКС.
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3. Вид НКС: звичаї, обряди, свята, які є фактично реалізацією традицій у
найважливіших моментах життя людини або навколишньої природи, у яких
сконцентровано суму знань народу і суспільну мораль. Об’єкти (прояви):
1) звичаї, тощо;
2) обряди, церемонії, урочисті події, ярмарочна культура, традиційні
святкування, національні свята, ін.;
3) національні традиції, традиційні культурні інститути (поради шанованих
людей і старійшин, дівочі посиденьки, родові й родинні традиції тощо);
4) інші об’єкти (прояви, елементи), що відповідають цьому виду НКС.
4. Вид НКС традиційні знання та звичаї, що стосуються природи та всесвіту, у
тому числі знання і практики, пов’язані з людиною, календарем, прикметами про
погоду, життям рослин і тварин, космосом, зокрема цілительські практики,
нетрадиційні медичні препарати, методи лікування, бойові мистецтва, інші об’єкти
(прояви), що відповідають цьому напряму виду НКС. Та інші об’єкти (елементи,
прояви), що відповідають цьому прояву НКС.
5. Вид НКС: знання та навички, пов’язані з традиційними ремеслами
(промислами). Об’єкти (прояви):
1) технології вишивки, виготовлення гобеленів, ткацтва, килимарства,
кошмоваляння, лозоплетіння, виготовлення паласів, доріжок, ляльок, оберегів, ін.;
2) досвід та навички ведення традиційного господарства (включаючи
землеробство, охоту, рибальство, садівництво, тваринництво, птахівництво,
бджільництво, ін.), гончарне мистецтво, ковальське мистецтво, виготовлення
ювелірних виробів, кераміки, обробка глини, каменю, деревини, вовни, шовку,
шкіри, ін.;
3) технологія й знання, пов’язані з приготуванням національних страв, напоїв
тощо, хлібна культура і традиції, ін.;
4) технології виготовлення одягу (його носіння),речей буденних, весільних і
жалобних, господарського інвентарю, знарядь праці, пристосувань, що необхідні
для створення, відтворення, виконання, передачі й використання проявів НКС, ін.;
5) техніки й знання, пов’язані з традиційною архітектурою та будівництвом,
виготовлення речовин і красок із місцевої сировини, що використовуються в
будівельних матеріалах і тканинах, виготовленням інших матеріалів,
використовуваних в традиційних промислах і ремеслах, ін.
6) технологія виготовлення музичних інструментів, ін.;
7) методи збору, збереження й використання лікарських рослин, народні
лікувальні практики, ін.;
8) інші об’єкти (елементи, прояви), що відповідають цьому виду НКС.
6. Вид НКС: природне середовище та/або культурні простори, пов’язані з
НКС. НКС, що передається з покоління в покоління, створюється певними
спільнотами і групами у тісному зв’язку з природою, навколишнім середовищем і
власною історією.
7. Вид НКС: матеріальні носії, за допомогою яких фіксувалися і передавалися
протягом історії об’єкти (елементи, прояви) НКС, що є матеріальними об’єктами або
середовищем, призначеними для відтворення та зберігання, цифрова спадщина,
приміром, аудіовізуальні носії, матеріали та їх архіви, а нині й відповідні пристрої
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до комп’ютерних систем, зокрема для введення-виведення чи обробки інформації у
аналоговій та/або цифровій формі сигналу.»
Статтю 2 «Класифікація об’єктів культурної спадщини» доповнити частиною
4 в наступній редакції:
«За віднесенням до матеріального вияву об’єкти (прояви) НКС поділяються на
три категорії:
1) иди культурної діяльності, що мають в результаті вираз у фізичній формі,
тобто процеси або результати цієї діяльності можна бачити, відчувати. Це ремесла,
обряди, танці, виробничі процеси, особливості побуту, традиції тощо;
2) способи виразу, не укладені у фізичну форму. Приміром, мова, пісні,
діалекти, усна народна творчість, ін.;
3) символічне і метафоричне значення різних предметів, яке зберігається у
вигляді повір’їв, забобонів тощо, а також форми традиційного духовного досвіду наставництво, просвітництво, виховання, лікування, ін.»
Статтю 2 «Класифікація об’єктів культурної спадщини» доповнити частиною
5 в наступній редакції:
«Об’єкти НКС України за ступенем необхідних заходів підтримки
поділяються на три основні групи:
1) перебувають і функціонують в середовищі побутування;
2) продовжують функціонувати в середовищі побутування, але знаходяться
під загрозою через ослаблення інтересу до них спільноти, падінням попиту,
відсутністю учнів та іншими факторами;
3) не мають можливості існувати в середовищі природного побутування за
відсутності спеціальної підтримки. Такі об’єкти повинні зберігатися в штучному
середовищі, оптимальною формою якої є, приміром, музей-заповідник тощо.»
Статтю 2 «Класифікація об’єктів культурної спадщини» доповнити частиною
5 в наступній редакції:
«Об’єкти НКС України за значенням поділяються на три основні групи:
1) об’єкти національної нематеріальної культурної спадщини міжнародного
значення, що мають виняткову історичну, наукову і художню цінність для
всесвітньої спадщини, включені або передбачувані на включення до
Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства,
а також мають важливе значення для пізнання історії та культури народів інших
країн;
2) об’єкти нематеріальної культурної спадщини загальнодержавного значення,
що мають історичну, наукову і художню цінність для історії і культури України;
3) об’єкти нематеріальної культурної спадщини місцевого значення, що
представляють історичну, наукову і художню цінність для історії і культури
спільнот, груп, окремих територій тощо.»
Статтю 2 «Класифікація об’єктів культурної спадщини» доповнити частиною
6 в наступній редакції:
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«Віднесеність об’єктів нематеріальної культурної спадщини до категорій/ груп
мають визначатися за результатами їх експертизи.»
Додати статтю 2-1 «Основні характеристики НКС» з наступним змістом:
«Основні характеристики НКС:
1) невизначеність
(анонімний
характер)
походження
творчості,
вдосконаленню на основі традиційних моделей та популяризації якої постійно
сприяють носії нематеріальної культурної спадщини;
2) передача в основному неформально, усним шляхом, відповідно до традиції;
3) поділ за територіальним, етнічним, релігійним, віковими, статевими та
соціо-професійними критеріями;
4) сприйняття об’єктів нематеріальної культурної спадщини як дуже важливих
й органічно пов’язаних з носіями нематеріальної культурної спадщини та
територіями, де вони створені, зберігаються і передаються;
5) реалізація, виконання, актуалізація, створення об’єктів нематеріальної
культурної спадщини носіями нематеріальної культурної спадщини з дотриманням
традиційних форм, моделей, змісту і технік.
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Додати статтю 2-2 «Життєздатність об’єктів НКС» з наступним змістом:
«Коефіцієнт життєздатності об’єктів НКС виміряється у відсотках. Об’єкт
НКС, що використовується й нині без змін, має кж=100%, а той об’єкт, від якого
залишилася тільки назва, – кж=0%. Коефіцієнт життєздатності об’єктів НКС
визначається за результатами їх експертизи.
За ступенем життєздатності об’єкти НКС поділяються на:
1) об’єкти, які характеризуються життєздатністю у носіях НКС, і є
репрезентативними для їх ідентифікації;
2) об’єкти, що існують в практиці невеликої кількості носіїв НКС, у більшій
мірі зберігаються у колективній пам’яті, але знаходяться під загрозою зникнення чи
можуть зникнути, якщо не буде вжито заходів щодо їх збереження і відродження;
3) об’єкти, які зникли з життя носіїв НКС, але мають історичне, культурне,
наукове значення і доповнюють культурне розмаїття традицій українського народу.»
У Розділі ІІ «Управління охороною культурної спадщини»:
Частину першу статті 4 «Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
охорони культурної спадщини» доповнити пунктами такого змісту:
«забезпечити проведення державної політики у сфері НКС;
затвердження мапи розташування елементів (об’єктів, проявів) НКС у
населених місцях України та змін, внесених до неї;
здійснювати нормативно-правове регулювання у сфері НКС, в тому числі і
щодо володіння, користування і розпорядження елементами (об’єктами, проявами)
НКС;
затверджувати державні цільові програми, спрямовані на дослідження,
збереження, захист, охорону, передачу, відродження, популяризацію, актуалізацію й
використання НКС;
затверджувати порядок виявлення, державного обліку, ідентифікації,
документування, проведення пропаганди, використання НКС;
здійснювати співробітництво з іноземними державами і міжнародними
організаціями у сфері НКС;
здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства України».
Частину другу статті 5 «Повноваження центральних органів виконавчої влади
у сфері охорони культурної спадщини» доповнити пунктами такого змісту щодо
ЦОВВ уповноваженого у сфері КС:
забезпечувати формування та реалізацію державної політики, стратегії та
програми в сфері НКС;
розробляти та затверджувати специфічні для сфери НКС норми і методології,
зразки сертифікатів, висновків та технічних карток, необхідних для дослідження,
класифікації та збереження НКС, свідоцтв носіїв НКС тощо;
заснувати і забезпечити роботу державних переліків (реєстрів) об’єктів НКС
та забезпечувати їх ведення відповідно до положень про них;
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затверджувати за пропозицією уповноважених органів публічної
адміністрації: облікову картку (досьє), що складаються на кожен об’єкт НКС для
включення їх до державних переліків (реєстрів) об’єктів НКС;
затверджувати та сприяти реалізації програм досліджень, актуалізації та
збереження елементів (об’єктів, проявів) НКС, включаючи репрезентативні
аудіовізуальні матеріали;
здійснювати координацію і моніторинг: діяльності органів публічної
адміністрації, наділених повноваженнями щодо реалізації стратегій, програм і
проектів щодо збереження елементів (об’єктів, проявів) НКС - на національному
рівні; планів досліджень НКС України; реалізацію законодавства про охорону НКС;
забезпечувати: виконання прийнятих зобов’язань за міжнародними
договорами щодо НКС, стороною яких є Україна; підготовку кадрів у даній сфері,
для чого, зокрема, сприяти впровадженню у процес освіти НКС, досягненню
популярності НКС серед молоді, вихованню молодого покоління на основі зразків
НКС, підвищенню кваліфікації кадрів;
ініціювати: розробку та внесення законодавчих пропозицій щодо НКС;
висування об’єктів НКС для включення їх до Репрезентативного списку НКС
людства або до Списку НКС, що потребує термінового захисту; міжнародне
співробітництво, спільні проекти та програми з іншими державами або
міжнародними організаціями, що стосуються заходів по збереженню і, в залежності
від обставин, порятунку НКС країни;
розробляти і затверджувати: Положення про класифікацію об'єктів НКС та
ведення Реєстру НКС; Положення про присвоєння почесного звання «Носій
нематеріальної культурної спадщини»; норми і методології, специфічні для даної
галузі; зразки сертифікатів, висновків та технічних карток, необхідних для
дослідження, класифікації та збереження НКС;
затверджувати: досьє спадщини, що складаються на кожен об’єкт НКС для
включення їх до Реєстру; видачу свідоцтв про присвоєння почесного звання «Носій
нематеріальної культурної спадщини»; програми досліджень і видання
спеціалізованих колекцій стосовно НКС, включаючи репрезентативні аудіовізуальні
матеріали;
здійснювати координацію і моніторинг: діяльності уповноважених органів
публічної адміністрації в сфері НКС, наділених повноваженнями щодо реалізації
стратегій, програм і проектів по збереженню об’єктів НКС - на національному рівні;
річного плану досліджень НКС України; процесу реалізації законодавства про
охорону НКС;
забезпечувати: виконання прийнятих зобов’язань за міжнародними
договорами щодо збереження НКС, стороною яких є Україна; підготовку молодих
фахівців в даній сфері, в тому числі через систему спеціалізованої освіти всіх рівнів;
ініціювати: пропозиції щодо приведення існуючої правової бази в галузі
охорони НКС у відповідність до міжнародних договорів; висування об’єктів НКС
для включення їх до Репрезентативного списку НКС людства або до Списку НКС,
що потребує термінового захисту; міжнародне співробітництво, спільні проекти та
програми з іншими державами або міжнародними організаціями, що стосуються
заходів по збереженню і, в залежності від обставин, порятунку НКС країни.»
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Додати до статті 5 «Повноваження центральних органів виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини» частину 4 з наступним змістом:
«Структурний підрозділ з НКС ЦОВВ уповноваженого у сфері КС повинен:
1. Розробляти та подавати центральному органу виконавчої влади, що
відповідає за реалізацію державної політики у сфері культурної спадщини:
1) проекти планів заходів з реалізації національних стратегій, політик і
програм, що стосуються збереження нематеріальної культурної спадщини;
2) методологію створення і поповнення державних переліків нематеріальної
культурної спадщини;
3) список об’єктів нематеріальної культурної спадщини, що підлягають
включенню до державних переліків;
4) норми і методологію щодо дослідження, збереження і використання
об’єктів нематеріальної культурної спадщини.
2. Сприяти розробці досьє на об’єкти нематеріальної культурної спадщини, що
подаються для включення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної
спадщини людства або до Списку нематеріальної культурної спадщини, що
потребує термінового захисту.
3. Вносити пропозиції центральному органу виконавчої влади, що відповідає
за реалізацію державної політики у сфері культурної спадщини щодо визнання
конкретних осіб, сімейних груп і колективів носіями нематеріальної культурної
спадщини.
4. Здійснювати один раз на чотири роки оцінку архівів установ, що
адмініструють нематеріальну культурну спадщину, з метою поліпшення їх
діяльності і подає звіт центральному органу виконавчої влади, що відповідає за
реалізацію державної політики у сфері культурної спадщини.
5. Проводити експертизу діяльності в сфері нематеріальної культурної
спадщини.
6. Розглядати скарги, що належать до сфери його компетенції.
7. Надавати методологічну підтримку у діяльності щодо нематеріальної
культурної спадщини.
8. Сприяти передачі об’єктів нематеріальної культурної спадщини молодому
поколінню зі збереженням їх основних характеристик.
9. Проводити інвентаризацію об’єктів нематеріальної культурної спадщини,
носіїв нематеріальної культурної спадщини, поповнювати архіви і бази даних
інформацією, зареєстрованою на різних сучасних носіях.
10. Сприяти організації заходів щодо популяризації нематеріальної культурної
спадщини із забезпеченням поширення знань про її специфіку.
11. Здійснювати інші повноваження в даній галузі відповідно до закону.»
Доповнити частину другу статті 5 щодо «повноважень районних державних
адміністрацій, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради» з наступним
змістом:
«23) забезпечення на відповідній території виконання державних і
регіональних програм щодо нематеріальної культурної спадщини;
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24) забезпечення в місцях проживання корінних народів і національних
меншин – програми їх національно-культурного розвитку;
25) забезпечення задоволення культурних потреб територіальних громад в
сфері нематеріальної культурної спадщини;
26) забезпечувати та здійснювати контроль за дотриманням законодавства
України щодо нематеріальної культурної спадщини;
27) сприяти виявленню, обліку, збереження, популяризації та використання
об’єктів нематеріальної культурної спадщини;
28) вживати заходи, завдяки яким зберігачі та виконавці окремих об’єктів
нематеріальної культурної спадщини користуються визнанням і повагою з боку
спільнот, представниками яких вони є, фахівців і широких верств населення;
29) передбачати в планах економічного і соціального розвитку проведення
заходів з організації вивчення, обліку та збереження виявлених на їх території
об’єктів НКС та їх фінансування;
30) забезпечувати збереження життєздатних форм традиційних виразів,
підтримувати носіїв нематеріальної культурної спадщини на їх території, сприяти
відродженню зниклих об’єктів нематеріальної культурної спадщини, які є
значущими для культурної ідентифікації спільноти;
31) співпрацювати з галузевими органами виконавчої влади, що реалізують
державну політику у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини відповідно
до закону з метою інвентаризації, документування, дослідження, збереження,
передачі та популяризації нематеріальної культурної спадщини;
32) залучати наукові організації відповідного профілю і громадськість до
проведення заходів по вивченню, збереженню і пропаганді нематеріальної
культурної спадщини;
33) розвивати громадські ініціативи по збереженню і відродженню форм
традиційного укладу життя, особливо об’єктів нематеріальної культурної спадщини,
які можуть стати джерелом економічного та соціального розвитку на місцевому
рівні;
33) моніторити стан охорони об’єктів нематеріальної культурної спадщини,
включених до державних переліків нематеріальної культурної спадщини;
34) моніторити стан охорони об’єктів нематеріальної культурної спадщини,
занесених до відповідного Списку ЮНЕСКО:
а) один раз на чотири роки для об’єктів, включених до Списку нематеріальної
культурної спадщини, що потребують термінової охорони;
б) один раз на шість років для об’єктів, що включені у Репрезентативний
список нематеріальної культурної спадщини людства;
35) забезпечувати спадкоємство у сфері нематеріальної культурної спадщини;
36) вирішувати питання про призупинення, а також заборону робіт (заходів),
що створюють небезпеку для об’єктів нематеріальної культурної спадщини;
37) реалізовувати інші заходи щодо охорони об’єктів нематеріальної
культурної спадщини, в т.ч. обумовлені відповідними міжнародними нормативноправовими актами.»
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Статтю 11 «Участь підприємств, закладів науки, освіти та культури,
громадських організацій, громадян в охороні культурної спадщини» доповнити:
щодо всіх уповноважених в сфері НКС закладів культури, дослідницьких та
виховних установ, громадських об’єднань такого змісту:
«ініціювати та здійснювати програми діяльності з ідентифікації,
документування, збереження, дослідження, використання і передачі НКС у
спільнотах з використанням традиційних і сучасних методів, апаратури тощо;
сприяти в установленому законодавством порядку діяльності архівів,
створювати бази даних, колекціонуванню елементів (об’єктів, проявів) НКС;
брати участь у заходах щодо збереження, охорони, захисту елементів
(об’єктів, проявів) НКС, які знаходяться під загрозою зникнення;
здійснювати широке інформування населення та наукової громадськості про
елементи (об’єкти, прояви) НКС, включені до переліків НКС;
сприяти підготовці молодих фахівців у сфері НКС;
займатися організацією та адмініструванням профільних архівів відповідно до
законодавства в області архівів і виконувати такі обов’язки: а) здійснювати
дослідження на місцях за рахунок коштів державного бюджету або спеціальних
джерел, вести архіви записів щодо НКС; б) колекціонувати, проводити
інвентаризацію та зберігати на основі сучасних наукових вимог відомості, які
стосуються елементів (об’єктів, проявів) НКС, а також пов’язані з їх життєвою
основою, використовуючи для цього реєстрацію інформації на будь-яких
матеріальних і електронних носіях; в) складати в обов’язковому порядку опис
елементів (об’єктів, проявів) НКС відповідно до прийнятих в науковому
дослідженні норм;
заохочувати населення України, в першу чергу носіїв відповідних елементів
(об’єктів, проявів) НКС, включених у переліки НКС, до заходів з їх охорони;
сприяти відродженню традиційної народної творчості, художніх промислів та
ремесел, культурних традицій національних меншин;
забезпечувати належну охорону елементів (об’єктів, проявів) НКС;
здійснювати розробку та реалізацію спеціальних заходів щодо охорони
елементів (об’єктів, проявів) НКС, які потребує термінової охорони, у тому числі із
залученням міжнародної допомоги;
забезпечувати спадкоємство у сфері НКС;
здійснювати паспортизацію елементів (об’єктів, проявів) НКС окремих
регіонів, областей, України;
робити мапування культурних просторів, окремих регіонів, областей, України
з наявними елементами (об’єктами, проявами) НКС;
розробляти альтернативні туристичні маршрути з урахуванням мапування
НКС в окремих регіонах, областей, в України;
організовувати і здійснювати відповідний моніторинг охорони НКС;
створювати та опрацьовувати облікову документацію, формувати цифровий
ресурс щодо елементів (об’єктів, проявів) НКС, зокрема, формувати цифрові
каталоги тощо;
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реалізовувати інші заходи щодо охорони елементів (об’єктів, проявів) НКС, у
тому числі обумовлені відповідними міжнародними нормативно-правовими
актами.»;
щодо наукових організацій та вищих навчальних закладів:
«брати участь у виявленні об’єктів нематеріальної культурної спадщини;
проводити наукові роботи у сфері охорони нематеріальної культурної
спадщини;
виступати в якості експертів на предмет встановлення наукової цінності
об’єктів нематеріальної культурної спадщини;
здійснювати діяльність з актуалізації й популяризації нематеріальної
культурної спадщини;
передбачати у планах наукових досліджень і навчальних програмах вивчення
й викладання питань охорони нематеріальної культурної спадщини;
для налагодження співпраці між закладами освіти та культури: залучати
культурні установи до діяльності освітніх закладів всіх рівнів (розробка планів
розвитку і нових методик, впровадження змін, стимулювання найкращих
працівників); створювати програми культурної освіти для шкільних та позашкільних
закладів спільно з працівниками культурних установ та громадські організації,
впровадження нової навчальної програми для предметів, приміром, музика,
образотворче мистецтво, художня культура, для осмислення ролі КС у суспільному
розвитку країни як основи та потужного ресурсу збалансованого (сталого) розвитку
і одного з найважливіших середовище-утворюючих чинників; співпрацювати з
закладами вищої освіти щодо стажування студентів (широкого кола спеціальностей)
у культурних установах та громадських об’єднаннях; залучати студентів «творчих»
спеціальностей до практики у школах, організації літніх шкіл та таборів;
давати наукові консультації з питань охорони нематеріальної культурної
спадщини;
виконувати інші обов’язки щодо нематеріальної культурної спадщини,
передбачені законодавством України.»;
щодо закладів культури безпосередньо:
«з метою підсилення освітніх програм у закладах культури: здійснювати
розробку спеціалізованих комплексних освітніх програм (дитячі, юнацькі, навчання
впродовж життя) в культурних установах та при громадських об’єднаннях;
запроваджувати освітні-дозвіллєві родинні недільні програми на базі культурних
установ та громадських об’єднань;
проводити облік та дослідження нематеріальної культурної спадщини з
використанням традиційних і сучасних методів, технологій;
виступати в якості експертів на предмет встановлення культурної цінності
об’єктів нематеріальної культурної спадщини;
здійснювати діяльність з актуалізації й популяризації нематеріальної
культурної спадщини;
за результатами досліджень організовувати архіви у порядку, встановленому
законодавством України, створювати бази даних, колекції об’єктів нематеріальної
культурної спадщини тощо;
давати консультації з питань охорони нематеріальної культурної спадщини;
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брати участь у заходах щодо захисту об’єктів нематеріальної культурної
спадщини, які знаходяться під загрозою зникнення;
сприяти збереженню спадкоємності поколінь в охороні нематеріальної
культурної спадщини;
виконувати інші обов’язки щодо нематеріальної культурної спадщини,
передбачені законодавством України.»;
щодо громадських об’єднань і громадян:
«сприяти уповноваженим владним органам у сфері охорони нематеріальної
культурної спадщини, науковим організаціям, вищим навчальним закладам і
установам культури в охороні нематеріальної культурної спадщини відповідно до
законодавства України;
організовувати громадський контроль і шефство щодо охорони, збереження і
використання об’єктів нематеріальної культурної спадщини;
вести роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення з питань
охорони, збереження і використання об’єктів нематеріальної культурної спадщини.»
Додати статтю 11-1 «Наукове дослідження нематеріальної культурної
спадщини» з наступним змістом:
«Наукове дослідження нематеріальної культурної спадщини здійснюється
представниками установ і організацій, наділених повноваженнями щодо її вивчення,
збереження і освоєння в спільнотах – носіях спадщини і за участю спільнот.
Наукове дослідження нематеріальної культурної спадщини включає
ідентифікацію та документування її об’єктів з використанням традиційних і
сучасних засобів реєстрації з метою інвентаризації та пізнання цих елементів.
Результати досліджень в формі опису, аудіо- та відеозаписів, фотографій та
будь-яких інших типів інформації про наявність об'єктів нематеріальної культурної
спадщини в традиційному культурному просторі передаються в термін до одного
року на зберігання в відповідні архіви при Центральному органі виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері нематеріальної культурної спадщини.
Наукове дослідження нематеріальної культурної спадщини завершується
розробкою досьє спадщини, створенням наукових, навчальних, методичних та
популяризаторську робіт, що забезпечують життєздатність елементів спадщини,
передачу знань про них новим поколінням і підготовку фахівців в галузі збереження
нематеріальної культурної спадщини.
Фахівці в області нематеріальної культурної спадщини зобов’язані
інформувати відповідний уповноважений орган виконавчої влади з захисту
нематеріальної культурної спадщини про місцеві об’єкти цієї спадщини, що
знаходяться під загрозою зникнення.»
У Розділі ІІІ «Державна реєстрація об’єктів культурної спадщини»:
Частину другу статті 13 «Занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру
та внесення змін до нього» доповнити:
«Вимоги до ведення переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини
України:
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повинен вестися центральним органом виконавчої влади у сфері культурної
спадщини у відповідності до чинного законодавства України;
має періодично оновлюватися й оприлюднюватися;
порядок його формування, ведення, внесення до нього змін, його
використання, ін. повинно визначатися Положенням про Перелік об’єктів
нематеріальної культурної спадщини України, ухваленим центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони нематеріальної
культурної спадщини.»
У Розділі IV «Особливості здійснення права власності на пам’ятки»:
Доповнити статтю 17 «Суб’єкти права власності на пам’ятки» частиною 1-1 з
таким змістом:
«Нематеріальна культурна спадщина не може бути об’єктом (повністю або
частково) права власності або авторського права фізичних або юридичних осіб.»
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У Розділі V «Забезпечення охорони пам’яток»:
Додати статтю 22-1 «Основні принципи охорони НКС» з наступним змістом:
«Для забезпечення охорони та збереження НКС уповноважений ЦОВВ щодо
НКС, місцеві виконавчі органи та органи місцевого самоврядування приймають
заходи для збереження й відновлення умов існування, розвитку і передачі нащадкам
традицій або народних промислів (ремесел), особливостей способу життя,
характерних лише для культури народу України, чинників формування
національного менталітету, а також заохочують (у тому числі матеріально) їх носіїв
в збереженні, розвитку і передачі нащадкам змісту цих цінностей.
Основні принципи охорони НКС:
1) обов’язковість збереження всієї системи НКС країни як живої цілісності;
2) здійснення збереження, захисту, популяризації та поширення елементів
(об’єктів, проявів) НКС;
3) забезпечення системності й наступності при здійсненні державної політики
щодо НКС;
4) використання світового досвіду в цій сфері;
5) впровадження сучасних інноваційних та інформаційних технологій щодо
збереження, популяризації та поширення елементів (об’єктів, проявів) НКС;
6) забезпечення загальнодоступності науково-дослідних та вишукувальних
проектів, здійснених щодо НКС;
7) збереження автентичності НКС;
8) співробітництво уповноважених органів публічної адміністрації, творчих
спілок і колективів, громадських й наукових організацій тощо щодо НКС, ін.»
Доповнити статтю 23-1 «Складові процеси охорони НКС» такого змісту:
«Складовими процесами охорони НКС є: виявлення об’єктів НКС та їх носіїв;
експертиза; інвентаризація, ідентифікація, створення переліків об’єктів НКС;
фіксація, документування, архівація; вивчення, наукові дослідження; реконструкція,
реабілітація, ревіталізація, ревалоризація, моделювання, конструювання; збереження
й захист об’єктів (проявів) НКС, їх елементів, створення належних умов для
творчості носіїв (передавачів, хранителів) НКС, забезпечення їх творчого розвитку
та захисту, доступ до інформації, моральна та матеріальна підтримка; популяризація
і поширення НКС, її пропаганда, актуалізація, передача наступним поколінням;
музеєфікація, консервація; моніторинг об’єктів НКС та їх елементів; контроль
використання; активне залучення громадськості, включаючи носіїв (передавачів,
хранителів) НКС, до її охорони та управління нею; вдосконалення пам’ятко
охоронного законодавства України, прийняття державних цільових програм,
спрямованих на охорону, включаючи дослідження, збереження, захист, передачу,
відродження, популяризацію і використання, об’єктів НКС; державний контроль
(нагляд) за дотриманням законодавства України про охорону НКС; встановлення
юридичної відповідальності за порушення пам’ятко охоронного законодавства
України щодо НКС.»
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У Розділі VI «Захист традиційного характеру середовища та об’єктів
культурної спадщини»:
Частину першу статті 32 «Зони охорони пам’яток, буферні зони об’єктів
всесвітньої спадщини, історичні ареали населених місць» доповнити абзацами
такого змісту:
«Зонами охорони елементів (об’єктів, проявів) НКС є спеціально виділені
території, призначені для забезпечення збереження пам’яток та їх середовища, а
також їх виявлення й доцільного їх використання. Комплексному захисту
підлягають:
1) об’єкти (прояви) нематеріальної культурної спадщини і їх елементи;
2) носії об’єктів (проявів) нематеріальної культурної спадщини і їх елементів;
3) природні простори та пам’ятні місця, існування яких є необхідним для
виразу нематеріальної культурної спадщини;
4) матеріальні носії, за допомогою яких фіксувалися і передавалися протягом
історії об’єкти (прояви) нематеріальної культурної спадщини.»
У Розділі VII «Фінансування охорони культурної спадщини:
Доповнити статтю 38 «Джерела фінансування охорони культурної спадщини»
частиною 3 такого змісту:
«Фінансування діяльності з ідентифікації, документування, дослідження,
збереження, передачі, популяризації, відродження і використання нематеріальної
культурної спадщини здійснюється з державного бюджету через уповноважений
ЦОВВ щодо НКС з бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, за рахунок
коштів фондів і пожертвувань фізичних і юридичних осіб, а також з інших законних
джерел.
Бюджетні
асигнування,
призначені
для
реалізації
ідентифікації,
документування, дослідження, збереження, передачі, популяризації, відродження і
використання нематеріальної культурної спадщини, передбачаються відповідно до
їх призначення в бюджеті уповноваженого ЦЦОВВ щодо НКС, бюджетах
центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також в бюджетах відповідних
органів місцевого самоврядування.»
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У Розділі VІІІ «Відповідальність за порушення законодавства про охорону
культурної спадщини»:
Доповнити статтею 47-1 «Правопорушення при використанні об’єктів
(проявів) нематеріальної культурної спадщини» такого змісту:
«Правопорушення при використанні об’єктів (проявів) нематеріальної
культурної спадщини фізичними і юридичними особами є наступне:
допущення порушення вимог при використанні об’єктів (проявів)
нематеріальної культурної спадщини, а саме: використання з комерційною метою
об’єктів (проявів) нематеріальної культурної спадщини в нетрадиційній і
незвичайній формі, при будь-якій формі публікації, копіюванні і поширенні
екземплярів, будь-якої публічної декламації або виконання, передачі до ефіру або
по кабелю;
безпосереднє або непряме доведення до публіки об’єктів (проявів)
нематеріальної культурної спадщини, які умисно видаються як свої, або введення
публіки в оману відносно джерела створення об’єктів (проявів) нематеріальної
культурної спадщини, або використання об’єктів (проявів) нематеріальної
культурної спадщини з представленням їх як об’єктів (проявів) нематеріальної
культурної спадщини іншої країни, що не є фактичним джерелом;
використання, що завдає збитку культурним інтересам суспільства (країни),
безпосередньо або побічно доведених до публіки навмисно спотворених об’єктів
(проявів) нематеріальної культурної спадщини.

