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Твори живопису в 
пам’яткоохоронному 
законодавстві України: 
проблеми збереження 
та реставрації рухомих 
культурних цінностей

Анотація. Стаття присвячена правовій основі збережен-
ня та реставрації творів живопису в Україні: законам 
і міжнародним угодам, що визначають сферу охоро-
ни пам’яток. Мета статті – проаналізувати основні 
нормативно-правові акти, що регулюють сферу 
охорони, збереження, консервації та реставрації 
творів живопису в Україні. 
Проаналізовано закони України «Про охорону 
культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу», 
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
цінностей» у контексті охорони та збереження творів 
живопису. Визначено основні конвенції та рекомен-
дації ЮНЕСКО щодо охорони культурних цінностей. 
Розглянуто Венеційську хартію та Принципи збере-
ження та консервації/реставрації настінних зображень 
ICOMOS у контексті збереження та реставрації творів 
живопису.
Закон «Про охорону культурної спадщини» стосується 
нерухомих пам’яток, тому під його дію можуть підпада-
ти лише твори настінного живопису. Твори станкового 
живопису до категорії об'єктів культурної спадщини, 
згідно із законом, не належать, натомість підпадають 
під категорію «рухомих культурних цінностей»; їх 
охорона, збереження та реставрація регулюються 
законами “Про музеї та музейну справу”, «Про вивезен-
ня, ввезення та повернення культурних цінностей». В 
Україні одночасно діють Державний реєстр нерухомих 
пам’яток України і Державний реєстр національного 
культурного надбання.

Відзначено, що основні законодавчі акти у сфері 
охорони пам’яток в Україні відповідають вимогам 
міжнародного права, але проблемою є відсутність 
контролю за їх виконанням. Визначені проблемні 
питання у сфері охорони, збереження та реставрації 
творів живопису: неналежний рівень виконання україн-
ських пам’яткоохоронних законів, порушення законо-
давства (вандалізм і руйнування пам’яток, незаконна 
торгівля культурними цінностями), недостатнє фінан-
сування, недосконала охорона об’єктів.

Ключові слова: охорона культурної спадщини, культур-
ні цінності, нормативні акти, живопис, збереження, 
реставрація. 
 

Постановка проблеми. Сфера охорони 
пам’яток в Україні сьогодні регулюється 
кількома законодавчими актами – «Про охо-
рону культурної спадщини», «Про музеї та 
музейну справу», «Про вивезення, ввезення 
та повернення культурних цінностей», “Про 
охорону археологічної спадщини”. Разом із 
ратифікованими Україною основними кон-
венціями ЮНЕСКО та міжнародними харті-
ями ICOMOS вони складають правову основу 
охорони, збереження, консервації та рестав-
рації пам’яток. Згідно з чинними формулю-
ваннями в законодавстві, твори станкового 
живопису не входять у перелік об’єктів куль-
турної спадщини, які охороняються держа-
вою, і не підпадають під дію «Закону про охо-
рону культурної спадщини», який стосується 
лише нерухомих пам’яток. Натомість рухомі 
пам’ятки розглядаються у законах «Про му-
зеї та музейну справу», «Про вивезення, вве-
зення та повернення культурних цінностей». 
Такі розгалуження в нормативно-правовому 
полі щодо охорони творів живопису відобра-
жаються на стані їх збереження і потребують 
допрацювання.

Аналіз останніх досліджень. Правовим 
аспектам охорони та збереження культурної 
спадщини присвячені дисертаційна робота 
В. Мещерякова «Механізми державного ре-
гулювання у сфері охорони історико-куль-
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турної спадщини та пам’яток архітектури в 
регіонах» [1], монографія Т. Курило «Правова 
охорона культурної спадщини України» [2], 
публікації Т. Каткової «Поняття культурної 
спадщини за міжнародним та українським 
законодавством» [3], В. Холодок «Державне 
управління охороною культурної спадщини 
в Україні: стан і перспективи розвитку» [4], 
М. Орленка «Законодавча політика в галузі 
охорони та реставрації пам’яток архітекту-
ри» [5]. Охорону культурних цінностей в кон-
тексті міжнародного права та міжнародної 
співпраці розглядають М. Богуславський 
[6], С. Кот [7], Г. Андрес [8]. Діяльність між-
народних організацій ЮНЕСКО та ICOMOS у 
сфері охорони пам’яток висвітлює Т. Мазур у 
статті «Нормотворча діяльність міжнародної 
ради з питань пам’яток і визначних місць у 
сфері захисту культурної спадщини» [9]. Рес-
тавраційні аспекти охорони пам’яток та осо-
бливості сучасної реставраційної діяльності 
в Україні є темами публікацій В. Рішняка: 
«Реставраційна діяльність в Україні в контек-
сті світових пам’яткоохоронних тенденцій» 
[10] та «Сучасна реставраційна діяльність: 
основні напрями, завдання і пріоритети» 
[11]. Окремих напрацювань щодо питань за-
конодавчої основи охорони та збереження 
творів живопису в Україні немає, як і немає 
окремого дослідження про правові аспекти 
консервації та реставрації творів мистецтва 
в Україні. 

Мета статті – проаналізувати основні нор-
мативно-правові акти, що регулюють сферу 
охорони, збереження, консервації та рестав-
рації творів живопису в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність 
теми визначається незадовільним станом, в 
якому перебуває сфера охорони культурної 
спадщини та рухомих культурних цінностей 
сьогодні в Україні, і недостатньою висвітле-
ністю питання нормативно-правових аспек-
тів охорони та збереження творів живопису в 
Україні. В міжнародному контексті вимоги до 
сфери охорони пам’яток постійно зростають, 
і ситуація в Україні потребує максимального 
висвітлення і в науковій, і в публіцистичній 
літературі, адже інформування про культур-
ні цінності, їхнє значення, стан культурної 
спадщини і заходи, які приймаються щодо їх 

збереження, є важливою складовою пам’ят-
коохоронної діяльності.

Закон «Про охорону культурної спадщини» 
2000 р. є основним нормативним докумен-
том, що регулює сферу охорони культурної 
спадщини в Україні «з метою її збереження, 
використання об’єктів культурної спадщини 
у суспільному житті, захисту традиційного 
характеру середовища в інтересах ниніш-
нього і майбутніх поколінь» [12]. Згідно із 
законом, об’єкт культурної (об’єкти підвод-
ної культурної та археологічної спадщини), 
інші природні,  природно-антропогенні або 
створені людиною об’єкти незалежно від ста-
ну збереженості, що донесли до нашого часу 
цінність з археологічного, естетичного, етно-
логічного, історичного, архітектурного, мис-
тецького, наукового чи художнього погляду 
і зберегли свою автентичність» [12]. Об’єкти 
культурної спадщини охороняються держа-
вою, їх охорона є одним з пріоритетних за-
вдань органів державної влади.  

Закон  подає визначення консервації – як 
сукупності науково обґрунтованих заходів, 
що дозволяють захистити об’єкти культурної 
спадщини від подальших руйнувань і забез-
печують збереження їхньої автентичності з 
мінімальним втручанням у їхній сучасний 
вигляд; а також визначення реставрації – як 
сукупності науково обґрунтованих заходів 
щодо укріплення (консервації) фізичного 
стану, розкриття найбільш характерних оз-
нак, відновлення втрачених або пошкодже-
них елементів об'єктів культурної спадщини 
із забезпеченням збереження їхньої автен-
тичності. Згідно ст. 26 закону, консервація 
та реставрація пам’яток національного та 
місцевого значення здійснюються лише за 
наявності спадщини – це «визначне місце, 
споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні 
частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а 
також території чи водні об’єкти письмового 
дозволу відповідного органу виконавчої вла-
ди на підставі погодженої науково-проєктної 
документації; керівники та виконавці робіт 
повинні мати освітні та освітньо-кваліфіка-
ційні рівні для проведення відповідних ро-
біт. Розроблення проєктів консервації та рес-
таврації обов’язково має супроводжуватися 
проведенням необхідних науково-дослідних 
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робіт. Якщо пам'ятці загрожує пошкодження 
чи руйнування, власник зобов'язаний приве-
сти її до належного стану (зокрема, провести 
роботи з консервації, реставрації, музеєфіка-
ції) [12].

Закон також подає визначення пам’ятки 
культурної спадщини – це об’єкт культурної 
спадщини, який занесено до Державного реє-
стру нерухомих пам’яток України. В науковій 
літературі (крім правничої) натомість термі-
ни «об’єкт культурної спадщини» і «пам’ятка 
культурної спадщини» є синонімами [1, с. 44]. 
Об’єкти культурної спадщини поділяються 
за типами на споруди (витвори), комплекси 
(ансамблі) та визначні місця, і за видами – на 
археологічні, історичні, об’єкти монумен-
тального мистецтва, об’єкти архітектури, 
об’єкти містобудування, об’єкти садово-пар-
кового мистецтва, ландшафтні,  об’єкти нау-
ки і техніки [12]. Як бачимо, у цьому переліку 
є місце творам монументального живопису. 
Проте твори станкового живопису до кате-
горії об’єктів культурної спадщини, за зако-
ном, не належать. Закон створений відповід-
но до міжнародних конвенцій і визначення 
культурної спадщини в ньому як сукупності 
успадкованих людством від попередніх по-
колінь об’єктів культурної спадщини пов-
ністю відповідає базовому міжнародному 
документу – конвенції ЮНЕСКО про охорону 
всесвітньої культурної та природної спад-
щини 1972 р., положення якої встановлюють 
систему колективної охорони пам’яток (кон-
венція була ратифікована УРСР ще 1988 р.) 
[13]. Безпосередньо із тексту цієї Конвенції 
можна зробити висновок, що поняття «куль-
турна спадщина», а тим самим і сама Конвен-
ція, на рухомі культурні цінності не поширю-
ється [3, с. 149]. Як зазначає Т. Каткова щодо 
«Закону про охорону культурної спадщини», 
підхід до визначення культурної спадщини, 
у якому поняття культурної спадщини стосу-
ється лише нерухомих об’єктів, не може бути  
вірним, а поняття культурної спадщини має 
містити і рухомі, і нерухомі об’єкти. 

Натомість Закон України “Про охорону 
культурної спадщини” не враховує цінність 
творів образотворчого і декоративно-ужит-
кового мистецтва та інших категорій ру-
хомих пам’яток [3, с. 151]. В. Мещеряков 

пропонує розширити перелік об’єктів куль-
турної спадщини такими видами, як об’єкти 
(пам’ятки) археології, художні (окремі твори 
живопису, графіки та скульптури, твори де-
коративно-прикладного і традиційного на-
родного мистецтва), документальні, предме-
ти музейного значення, а також унікальні та 
рідкісні предмети колекціонування [1, с. 46]

Закон «Про охорону культурної спадщини» 
2000 р. не враховував положень попередньо-
го закону, який діяв на території України 

– Закону УРСР «Про охорону і використання 
пам’яток історії та культури» від 1978 р., в яко-
му пам’ятки історії та культури – це споруди, 
пам’ятні місця і предмети, пов’язані з істо-
ричними подіями в житті народу, розвитком 
суспільства і держави, твори матеріальної і 
духовної творчості, які становлять історич-
ну, наукову, художню чи іншу культурну цін-
ність [1, с. 36]. З прийняттям нового Закону 
України «Про охорону культурної спадщини» 
поняття «пам’ятки історії та культури» було 
замінено на «об’єкти культурної спадщи-
ни», під якими розуміються лише нерухомі 
об’єкти [3, с. 149]. Згідно з чинним законом, 
численні пам’ятки станкового живопису 
не є об’єктами охорони культурної спадщи-
ни, що не сприяє роботі у сфері їх збережен-
ня. Пам’ятки живопису в окремих випадках 
(напр. іконостас як частина нерухомого об’єк-
та – культової споруди) можуть підпадати 
під визначення «рухомих предметів, пов’я-
заних з нерухомими об'єктами культурної 
спадщини» – тобто елементів, груп елемен-
тів об’єкта культурної спадщини, що можуть 
бути відокремлені від нього, але складають з 
ним єдину цілісність і відокремлення яких 
призведе до втрати археологічної, естетич-
ної, етнологічної, історичної, архітектурної, 
мистецької, наукової або культурної цінності 
об’єкта [12]. 

В.  Мещеряков у свій дисертаційній роботі 
«Механізми державного регулювання у сфе-
рі охорони історико-культурної спадщини та 
пам’яток архітектури в регіонах» підкреслює, 
що до рухомих пам’яток більш коректно за-
стосовувати ширший термін «культурні цін-
ності» (cultural property), яким охоплюються і 
рухомі, і нерухомі пам’ятки [1, с. 41].

Поняття «культурні цінності» багато в 
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чому перегукується з поняттям «культурної 
спадщини», яка визначається як сукупність 
успадкованих людством від попередніх по-
колінь культурних цінностей. У науковій, на-
уково-популярній і художній літературі по-
ширеним є використання понять «культурні 
цінності», «культурна спадщина» як тотож-
них або синонімів [7]. 

У міжнародному законодавстві поняття 
культурних цінностей не є універсальним, 
і в кожній конвенції, рекомендації, законі 
є своє визначення і перелік категорій куль-
турних цінностей. Як зазначає С. Кот, уперше 
визначення культурних цінностей зустрі-
чається в Конвенції про захист культурних 
цінностей у випадку збройного конфлікту 
1954 р. (Гаазька конвенція), зокрема, однією з 
категорій є «рухомі чи нерухомі цінності, що 
мають велике значення для культурної спад-
щини кожного народу, такі як пам’ятки архі-
тектури, мистецтва або історії, релігійні чи 
світські, археологічні місцеположення, архі-
тектурні ансамблі, що становлять історич-
ний або художній інтерес, твори мистецтва, 
рукописи, книги, інші предмети художньо-
го, історичного або археологічного значення, 
наукові колекції або важливі колекції книг, 
архівних матеріалів чи репродукцій зазна-
чених цінностей» [7], тобто, твори живопису 
підпадають саме під це визначення. 

В «Основах законодавства України про 
культуру» 1992 р. (цей закон втратив чинність 
2011 р.) читаємо: «До культурних  цінностей  
належать об’єкти матеріальної  і духовної 
культури, що мають художнє, історичне,  ет-
нографічне та наукове значення. Унікальні 
цінності матеріальної та духовної культури, 
а також культурні цінності, що мають винят-
кове історичне значення для формування на-
ціональної самосвідомості українського на-
роду, визнаються об’єктами національного 
культурного надбання і заносяться до Дер-
жавного реєстру національного культурного 
надбання» [14]. У Положенні про Державний 
реєстр національного культурного надбання 
1992 р. (дійсному до сьогодні) серед катего-
рій пам’яток, що заносяться до реєстру, вка-
зані «пам’ятки  мистецтва – визначні твори 
монументального, образотворчого і декора-
тивно-ужиткового мистецтва». Забороняєть-

ся вивезення за межі України об’єктів, зане-
сених до реєстру, за винятком тимчасового 
експонування за кордоном [15]. 

Твори станкового живопису як рухомі 
культурні цінності можуть переміщува-
тися за межі України – законним шляхом, 
наприклад, для участі у виставках чи для 
проведення досліджень або реставрації за 
кордоном; або можуть вивозитися незакон-
но. Закон України «Про вивезення, ввезення 
та повернення культурних цінностей» 1999 р. 
регулює відносини, пов’язані з вивезенням, 
ввезенням і поверненням культурних цін-
ностей, і спрямований на охорону національ-
ної культурної спадщини та розвиток між-
народного співробітництва України у сфері 
культури. В цьому законі «культурні цінно-
сті» визначаються як об’єкти матеріальної 
та духовної культури, що мають художнє, іс-
торичне, етнографічне та наукове значення 
і підлягають збереженню, відтворенню та 
охороні відповідно до законодавства Украї-
ни. Зокрема, до переліку категорій культур-
них цінностей входять «оригінальні худож-
ні твори живопису, графіки та скульптури, 
художні композиції та монтажі з будь-яких 
матеріалів, твори декоративно-прикладного 
і традиційного народного мистецтва», «скла-
дові частини та фрагменти архітектурних, 
історичних, художніх пам’яток і пам’яток мо-
нументального мистецтва» [16]. 

Відповідно  до закону, культурними цінно-
стями України є: культурні цінності, створені 
на території України громадянами України, 
іноземцями чи особами без громадянства, 
які постійно проживають або проживали на 
території України; культурні цінності, вияв-
лені на території України; ввезені на терито-
рію України культурні цінності, придбані в 
результаті добровільного обміну, отримані 
в дарунок або законно придбані за згодою 
відповідних органів країни походження цих 
цінностей; незаконно вивезені культурні 
цінності України, що перебувають за межами 
її території; культурні цінності, евакуйовані 
з території України під час війн і збройних 
конфліктів і не повернуті назад; культур-
ні цінності, тимчасово вивезені з території 
України і не повернуті в Україну; культурні 
цінності, переміщені на територію України 
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внаслідок Другої світової війни як часткова 
компенсація за заподіяні окупантами збит-
ки [16].

Закон регулює ввезення і вивезення куль-
турних цінностей в Україну і з України, про-
цедури контролю та порядок переміщення 
культурних цінностей за межі державного 
кордону. Вивезення культурної цінності доз-
воляється лише за умови попередньої дер-
жавної експертизи та наявності свідоцтва на 
право вивезення (тимчасового вивезення) 
культурних цінностей. Вивезення культур-
них цінностей без цього свідоцтва забороня-
ється. Не підлягають вивезенню культурні 
цінності, занесені до Державного реєстру 
національного культурного надбання, Наці-
онального архівного фонду та до Музейно-
го фонду України. Забороняється ввезення 
цінностей, які оголошено в розшук, і кон-
трафактних примірників художніх творів. 
Тимчасове вивезення культурних цінностей 
може здійснюватися фізичними та юридич-
ними особами для організації виставок, для 
проведення реставраційних робіт і наукових 
досліджень. Відповідно до  закону, Україна 
бере участь у міжнародній співпраці щодо 
запобігання незаконним вивезенню та вве-
зенню культурних цінностей, повернення 
законним власникам незаконно вивезених і 
ввезених культурних цінностей [16].

У Законі України «Про культуру» 2011 
року термін "культурні цінності" вживається 
у тому самому значенні, що й у законі "Про 
вивезення, ввезення та повернення куль-
турних цінностей". Також у законі вказано, 
що «унікальні культурні цінності, що мають 
виняткове історичне, художнє, наукове та 
інше культурне значення для формування 
вітчизняного культурного простору і визна-
чають внесок Українського народу у всесвіт-
ню культурну спадщину, визнаються об’єк-
тами національного культурного надбання 
і включаються до Державного реєстру націо-
нального культурного надбання» [17]. Таким 
чином, в Україні сьогодні діють і Державний 
реєстр нерухомих пам’яток України, і Дер-
жавний реєстр національного культурного 
надбання, в останній можуть бути внесені 
твори станкового живопису. 

Закон України «Про музеї та музейну спра-

ву» 1995 р. регулює сферу музейної справи в 
Україні, діяльність музеїв і принципи фор-
мування, охорони та використання Музейно-
го фонду України, консервації та реставрації 
музейних предметів. 

Серед основних видів діяльності музеїв 
закон вказує, серед інших реставраційну та 
пам’яткоохоронну роботу, а також діяльність, 
пов’язану з науковою атрибуцією, експерти-
зою, класифікацією, державною реєстрацією 
культурних цінностей з метою включення 
в Музейний фонд України. Закон розгля-
дає всі аспекти функціонування музеїв – їх 
створення чи ліквідацію, статут, державну 
реєстрацію, управління та фінансування, 
матеріально-технічне забезпечення, міжна-
родну діяльність. Музейний фонд України є 
невід’ємною складовою культурної спадщи-
ни України, що охороняється законом, му-
зейні предмети є культурними цінностями. 
Музейний фонд складається з державної та 
недержавної частин, до нього належать му-
зейні предмети, музейні колекції, музейні 
зібрання, що зберігаються у музеях різних 
форм власності, а також предмети музейно-
го значення, що зберігаються на підприєм-
ствах, в установах і організаціях, є власністю 
громадян та об’єднань громадян. Унікальні 
музейні предмети Музейного фонду Украї-
ни вносяться до Державного реєстру націо-
нального культурного надбання. За законом, 
власники або уповноважені ними органи 
зобов’язані створити належні умови для 
збереження музейних предметів, музейних 
колекцій, музейних зібрань і предметів му-
зейного значення, здійснювати їх консерва-
цію і реставрацію. Забороняється знищення 
музейних предметів та предметів музейного 
значення Музейного фонду України. Заборо-
няється також їх вивезення за межі України, 
крім випадків тимчасового перебування за 
кордоном для експонування на виставках, 
реставрації або проведення наукової експер-
тизи. 

Закон подає визначення консервації як 
«здійснення комплексу організаційних, на-
уково обґрунтованих заходів щодо забезпе-
чення захисту музейних предметів та пред-
метів музейного значення від подальших 
руйнувань, збереження їх автентичності з 
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мінімальним втручанням у їх існуючий ви-
гляд» та реставрації – як «здійснення комп-
лексу науково обґрунтованих заходів щодо 
зміцнення фізичного стану та поліпшення 
зовнішнього вигляду, розкриття найбільш 
характерних ознак, відновлення втрачених 
або пошкоджених елементів музейних пред-
метів та предметів музейного значення із 
забезпеченням збереження їх автентичнос-
ті» [18]. Відповідно до статті 24 Закону кон-
сервацію і реставрацію музейних предметів 
Музейного фонду України здійснюють спеці-
алізовані установи та організації, реставра-
ційні підрозділи музеїв та окремі реставра-
тори, які мають кваліфікаційну категорію за 
відповідною спеціальністю, а держава спри-
яє проведенню реставрації музейних пред-
метів, предметів музейного значення недер-
жавної частини Музейного фонду України в 
державних реставраційних закладах. Органи 
виконавчої влади повинні сприяти підготов-
ці реставраторів, розвитку мережі спеціалі-
зованих реставраційних закладів [18].

Варто зазначити, що основні законодавчі 
акти у сфері охорони пам’яток в Україні зага-
лом відповідають світовим тенденціям і ви-
могам міжнародного права, але проблемою 
є відсутність налагодженої системи контро-
лю за їх виконанням, тому багато положень 
мають декларативний характер [8, с. 14]. Ак-
туальним є питання імплементації – при-
ведення у відповідність з міжнародними 
стандартами внутрішнього законодавства та 
створення державного механізму його реалі-
зації [2, с. 44]. Багато пам’яток не мають від-
повідної облікової документації, Державний 
реєстр національного культурного надбан-
ня і Державний реєстр нерухомих пам’яток 
України залишаються в незавершеному ста-
ні. Проблемою є недостатнє бюджетне фінан-
сування – на ремонтно-реставраційні робо-
ти, поповнення музейних фондів, технічне 
переобладнання, охорону об’єктів [4]. Недо-
сконала охорона пам’яток призводить до їх 
руйнування – унаслідок викрадень, ванда-
лізму, відсутності засобів на їх збереження і 
реставрацію, а також відсутності зацікавле-
ності в їх збереженні. Порушення законодав-
ства з питань історико-культурної спадщини 
набули системного характеру, порушники не 

несуть відповідальності – прикладами мо-
жуть бути руйнування стінописів М. Сосенка 
і Ю. Буцманюка в церкві Успіння Богородиці 
в с. Славське 2019 р. силами місцевої грома-
ди – розписи були замінені на нову поліхро-
мію; знищення монументального мозаїчного 
панно «Море та риби» роботи В. Патика (1982 
р.) у Львові забудовником, яке було під тис-
ком громадської думки відтворене в копії 
[10, c. 154]. Проблемою також є незаконна 
торгівля культурними цінностями [2, с. 93]. 
Неналежний рівень виконання українських 
пам’яткоохоронних законів негативно позна-
чається на збереженні культурної спадщини 
та культурних цінностей.

Українське законодавство при визначенні 
культурних цінностей базується на міжна-
родно-правових актах. Україна ратифікува-
ла основні конвенції ЮНЕСКО і Ради Європи. 
До найважливіших міжнародних угод щодо 
охорони культурних цінностей належать :

1) Конвенція ЮНЕСКО про захист куль-
турних цінностей у випадку збройного кон-
флікту 1954 р. (Гаазька конвенція) – ратифіко-
вана УРСР 1957 р. Другий протокол Гаазької 
конвенції 1999 р. було ратифіковано досить 
недавно – 30 квітня 2020 р.

2) Конвенція  ЮНЕСКО про заходи, спря-
мовані на заборону та запобігання незакон-
ному ввезенню, вивезенню та передачі права 
власності на культурні цінності 1970 р. – ра-
тифікована УРСР 1988 р.

3) Конвенція ЮНЕСКО про охорону всес-
вітньої культурної і природної спадщини 
1972 р. – ратифікована УРСР 1988 р.

Генеральна конференція ЮНЕСКО, окрім 
багатосторонніх договорів (конвенцій), при-
ймає також рекомендації державам-членам 
(Україна є членом ЮНЕСКО від 1954 р.). Якщо 
конвенції мусять бути ратифікованими в 
державах-членах, то рекомендації не вимага-
ють ратифікації, але повинні бути схвалені 
законодавчим або адміністративним орга-
ном держави-члена організації. До а важли-
вих рекомендацій ЮНЕСКО щодо охорони 
культурних цінностей, до яких зараховуємо 
твори живопису, належать: Рекомендація 
про заходи, спрямовані на заборону і попере-
дження незаконного вивезення, ввезення та 
передачі права власності на культурні цін-
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ності 1964 р.; Рекомендація про збереження 
культурних цінностей, яким загрожує небез-
пека внаслідок проведення громадських чи 
приватних робіт 1968 р.; Рекомендація про 
охорону на національному рівні культурної 
та природної спадщини 1972 р.; Рекоменда-
ція про міжнародний обмін культурними 
цінностями 1976 р.; Рекомендація про охоро-
ну рухомих культурних цінностей 1978 р. [6, 
c. 64-67]

Значну роль у виробленні міжнародних 
норм щодо охорони, консервації та реставра-
ції пам’яток відіграють міжнародні органі-
зації: ICOMOS – Міжнародна рада з питань 
пам’яток та визначних місць, ICOM – Між-
народна рада музеїв, ICCROM – Міжнарод-
ний центр вивчення, охорони та реставрації 
культурних цінностей (Римський центр) [5]. 
Важливими правовими документами у сфе-
рі збереження, консервації та реставрації 
пам’яток є міжнародні хартії, які є основою 
для проведення консерваційних і реставра-
ційних робіт щодо творів живопису. Основни-
ми хартіями ІСОМОS є Міжнародна хартія з 
охорони й реставрації нерухомих пам’яток і 
визначних місць (Венеційська хартія) 1964 
р., Міжнародна хартія з охорони історичних 
садів (Флорентійська хартія) 1981 р., Міжна-
родна хартія про охорону історичних міст 
(Вашинґтонська хартія) 1987 р., Міжнарод-
на хартія з охорони археологічної спадщи-
ни (Лозаннська хартія) 1990 р., Міжнародна 
хартія з охорони традиційної архітектурної 
спадщини (Стокгольмська хартія) 1998 р., 
Міжнародна хартія про спадщину традицій-
ного будівництва 1999 р., Міжнародна хартія 
з охорони та реставрації архітектурно-місто-
будівної спадщини (Краківська хартія) 2000 
р., Міжнародна хартія про принципи аналізу, 
збереження та реставрації будівель архітек-
турної спадщини 2003 р., Принципи ICOMOS 
щодо збереження та консервації-реставрації 
настінних розписів 2003 р., Хартія з підготов-
ки спеціалістів у галузі охорони та реставра-
ції об’єктів культурної спадщини 2003 р.

Венеційська хартія (Міжнародна хартія з 
охорони і реставрації пам’яток і визначних 
місць) є резолюцією 2-го Міжнародного кон-
гресу архітекторів і технічних спеціалістів 
з історичних пам’яток, що відбувся у Ве-

неції 1964 р. Це один з базових документів 
ICOMOS. В хартії визначені основні принци-
пи охорони й реставрації нерухомих пам’я-
ток, які спричинили вирішальний вплив і 
на розвиток реставрації творів станкового 
живопису. Так, реставрація розглядається як 
специфічний метод охорони пам’ятки, метою 
якого є збереження її автентичності, будь-
яких реконструкцій слід уникати. Охорона 
пам’яток передбачає передусім постійний 
догляд за ними. Наукові дослідження об’єк-
та мають завжди передувати реставрації та 
супроводжувати реставраційні роботи. Не-
обхідно зберігати нашарування різних епох 
у пам’ятці, оскільки єдність стилю не є ме-
тою реставрації. Сучасні способи реставрації 
допускають використання для укріплення 
об’єкта всіх сучасних, найновіших техноло-
гічних досягнень. Елементи, яким належить 
замінити відсутні частини, мають гармоній-
но вписуватись у загальну форму пам’ятки, 
але водночас і відрізнятися від автентичних 
фрагментів, щоб запобігти фальсифікації 
пам’ятки як документа історії та твору мис-
тецтва. Роботи, пов’язані з охороною та рес-
таврацією, завжди мають супроводжуватися 
складанням детальної документації, в якій 
мають бути зафіксовані всі етапи робіт з роз-
криття, укріплення, відтворення фрагментів 
об’єкта з їх фотофіксацією [19].

Принципи збереження та консервації/рес-
таврації настінних зображень були прийняті 
ІКОМОС 2003 р. У Принципах зазначено, що 
охорона настінних розписів має бути вста-
новлена на рівні закону. Настінний  живопис 
часто зазнає пошкоджень через несприятли-
ві погодні умови, вологість, під час ремонт-
них робіт, тому обов’язковим є постійний 
контроль і спостереження за ним з боку 
фахівців. Зняття й перенесення настінних 
розписів можливі лише в екстремальних 
випадках, коли їм загрожує знищення або 
істотне пошкодження; відповідні рішення 
має ухвалювати не одна особа, а колектив  
фахівців; розписи мають бути повернуті на 
автентичне місце за настання сприятливих 
умов. Будь-які втручання з метою реставра-
ції настінного живопису мають проводитися 
такими матеріалами, які можна легко вида-
лити в майбутньому без шкоди для оригі-
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нальних розписів, а також відрізнятися від 
оригіналу – тобто забороняється маскувати 
подальші роботи під оригінальний живопис 
[9, c.33; 20].

Розроблені ICOMOS хартії та рекомендації 
часто стають основою міжнародних пам’ят-
коохоронних документів ЮНЕСКО та Ради 
Європи, діяльності національних комітетів 
ІСОМОS і використовуються під час розро-
блення й удосконалення пам’яткоохоронно-
го законодавства різних країн. Український 
національний комітет ІСОМОS (створений 
1994 р.) бере участь у розробленні національ-
них нормативно-правових актів щодо охо-
рони, збереження, реставрації творів мисте-
цтва [9, c. 34]. 

Висновки. Правова охорона культурних 
цінностей в Україні будується на основі ви-
знаних міжнародних норм. Закони «Про 
охорону культурної спадщини», «Про музеї 
та музейну справу», «Про культуру», «Про 
вивезення, ввезення та повернення куль-
турних цінностей» разом з конвенціями та 
рекомендаціями ЮНЕСКО та міжнародними 
хартіями ІСОМОS становлять основу сфери 
охорони, збереження та реставрації пам’яток. 
Твори настінного живопису підпадають під 
дію закону «Про охорону культурної спадщи-
ни», оскільки належать до нерухомих пам’я-
ток і можуть бути занесеними в Державний 
реєстр нерухомих пам’яток України та в Дер-
жавний реєстр національного культурного 
надбання. Твори станкового живопису згід-
но з формулюваннями в законодавстві не є 
культурною спадщиною, проте підпадають 
під категорію рухомих культурних ціннос-
тей, дію законів «Про музеї та музейну спра-
ву», «Про вивезення, ввезення та повернення 
культурних цінностей» і можуть бути за-
несені в Державний реєстр національного 
культурного надбання. Проте в нормативних 
документах немає достатньої чіткості щодо 
застосування консервації і реставрації творів 
мистецтва. 

Міжнародні хартії є важливими докумен-
тами у сфері реставрації. Венеційська хартія 
1964 р. заклала основні принципи, якими ке-
руються при проведенні реставраційних ро-
біт: пріоритет консервації над реставрацією, 
збереження автентичності пам’ятки, рекон-

струкцій слід уникати, реставраційні роботи 
мають супроводжуватися попередніми на-
уковими дослідженнями і детальною доку-
ментацією з фотофіксацією.
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ANNOTATION
Daria Yankovska. Paintings in the monument protection 
legislation of Ukraine: problems of preservation and 
restoration of movable cultural values. The article is 
devoted to the legal framework of the preservation and 
restoration of paintings in Ukraine: laws and international 
treaties governing the monuments protection. The 
purpose of the article is to analyze the main legal 
regulations governing the protection, preservation, 
conservation and restoration of paintings in Ukraine.
The laws of Ukraine “On Protection of Cultural Heritage”, 
“On Museums and Museum Business”, “On Export, Import 
and Return of Cultural Values” were analyzed in the 
context of protection and preservation of paintings. The 
main conventions and recommendations of UNESCO 
on the protection of cultural values were identified. 
The Venice Charter and ICOMOS principles for the 
preservation and conservation-restoration of wall 
paintings in the context of preservation and restoration 
of paintings were considered.
The Law “On Protection of Cultural Heritage” applies to 
immovable monuments, therefore its scope may cover 
only wall paintings. According to the law, easel paintings 
do not belong to the category of cultural heritage objects, 
while fall under the category of “movable cultural 
values”; their protection, preservation and restoration 
are regulated by the laws “On Museums and Museum 
Business”, “On Export, Import and Return of Cultural 
Values”. In Ukraine, the State Register of Immovable 
Monuments of Ukraine and the State Register of National 
Cultural Heritage simultaneously operate.
It was noted that the main legislative acts in the field of 
monuments protection in Ukraine meet the requirements 
of international law, but the problem lies in the lack 
of enforcement. Problematic issues in the field of 
protection, preservation and restoration of paintings 
were identified: inadequate level of implementation of 
Ukrainian monument protection laws, violations of the 
law (vandalism and destruction of monuments, illegal 
trade in cultural property), insufficient funding, imperfect 
protection of objects.


